
PROGRAM PÓŁKOLONII W TERMINIE 10.02.-14.02.2020 r. 

Poniedziałek 10.02.2020 r. 

1. Zapoznanie uczestników półkolonii z zasadami bezpieczeństwa w budynku szkolnym, a także 
podczas wyjść i wycieczek – „Jesteśmy bezpieczni” oraz regulaminem półkolonii. 

2. Zabawy integracyjne. 
3. Wyjazd do kina OH- Kino  , ul. Powstańców Śląskich na godz. 10.30. Projekcja filmu . 

Repertuar dostępny będzie ok. 2 tyg. przed terminem projekcji)                                   
4. Zabawy i gry stolikowe. Zabawy i gry ruchowe w sali gimnastycznej. 

 

Wtorek 11.02.2020 r. 

1. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa na półkolonii. Zabawy integracyjne, utrwalenie imion kolegów. 
2. Warsztaty ceramiczne na terenie szkoły, sala nr 14.  Firma „Glinolandia”                                                   

temat zajęć : „Naczynia”. Dzieci samodzielnie wykonają różnorodne naczynia z gliny. Wytwory 
dzieci po wypieczeniu zostaną przywiezione do placówki.  

3. Turniej gier planszowych, przestrzeganie zawartych umów. 
4. Zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym 

 

Środa 12.02.2020 r. 

1. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas oraz przemieszczania się grupy oraz przejazdu 
komunikacją miejską. 

2. Wyjazd do ZOO. Udział w zajęciach edukacyjnych , tematyka : „Bliskie spotkania z małpami” 
- spacer po ZOO tropem różnych gatunków małp oraz samodzielne zwiedzanie ZOO.  

3. Malowanie kredkami pastelowymi na temat : „Zimowe zabawy” lub zabawy konstrukcyjne z 
użyciem różnych rodzajów klocków : „W baśniowej krainie” (praca w zespołach). 

4. Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. 
 

Czwartek 13.02.2020 r. 

1. Gry planszowe i karciane przy stolikach – przestrzeganie zasady fair-play. 
2. Wyjazd do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5.  Udział w 

zajęciach edukacyjnych i warsztatach plastycznych na terenie muzeum na temat :  „Techniki 
malarskie” . 

3. Zabawy z  el dramy „Zgadnij co robię?” – nadawanie i rozpoznawanie komunikatów niewerbalnych. 

Piątek 14.02.2020 r. 

1. Gry i zabawy stolikowe. Zabawy ruchowe organizacyjno – porządkowe. 
2. Wyjazd do sali zabaw Kinderplaneta w Borku przy ul. Hallera 52. Zabawy    z animatorem w 

godz. 10.30-12.30.  
3. Rysowanie kredkami na temat : „Moje ferie” – rozwijanie inwencji plastycznej dzieci. 
4. Śnieżynki” – rozwijanie sprawności manualnej poprzez składanie i wycinanie papieru. 
5. Gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. 

 


