
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach 

PLAN TYGODNIOWY PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 

17.01.-21.01.2022r. 

 

PONIEDZIAŁEK 17.01. 

9:00 – 9.15 Gromadzenie się dzieci. Powitanie i zapoznanie z regulaminem półkolonii, 

zasadami BHP i reżimem sanitarnym obowiązującym podczas zajęć. 

9.15 – 12.00 Wyjazd do Muzeum Mydła i Brudu w Bydgoszczy oraz Manufaktury Słodyczy 

„Karmelowa Kraina”. 

12.00 – 12.30 Przerwa obiadowa. 

12:30 – 13:00 Zabawy integracyjne w kole. 

13:00 – 14:00 Zabawa plastyczna „Malowanie pianą”. 

 

WTOREK 18.01. 

9:00 – 9.15 Gromadzenie się dzieci. Przypomnienie regulaminu półkolonii, zasad BHP 

 i reżimu sanitarnego obowiązującego podczas zajęć. 

9:15 – 12:00 Wyjazd do kina Helios w Bydgoszczy. 

12:00 - 12:30  Przerwa obiadowa. 

12:30 – 14:00 Zabawy z gazetami m.in. „Bitwa na śnieżki”, „Gazetowy bałwan”, „Gazetowa 

orkiestra”, „Taniec na gazecie”. 

 

ŚRODA 19.01. 

9:00 – 9:15 Gromadzenie się dzieci. 

9:15 – 9:30 Przypomnienie regulaminu półkolonii, zasad BHP i reżimu sanitarnego 

obowiązującego podczas zajęć. 

9:30 – 10:00  Zabawy integracyjne 

10:00 – 11:00 Zabawy ruchowe  

11:00 – 12:00 Warsztaty chemiczne, eksperymentalne. 



12:00 – 12:30 Przerwa obiadowa 

12:30 – 13:15 Zabawa konstrukcyjna – budowle z kartonów, praca w zespołach. 

13:15 – 14:00 Zabawy malarskie na świeżym powietrzu / w sali. 

 

CZWARTEK 20.01. 

9:00 – 9:15 Gromadzenie się dzieci. 

9:15 – 9:30 Przypomnienie regulaminu półkolonii, zasad BHP i reżimu sanitarnego 

obowiązującego podczas zajęć. 

9:30 – 10:00  Zabawy integracyjne  / ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. 

10:00 – 12:00 Zabawy ruchowe na sali gimnastycznej. Zabawy sensoryczne – np. ścieżki 

sensoryczne, tunele, zagadki zapachowe i dotykowe. 

12:00 - 12:30 Przerwa obiadowa. 

12:30 – 13:30 Zabawy sensoryczne – tworzenie mas sensorycznych m.in. cieczy 

nienewtonowskiej. 

13:30 – 14:00 Zabawy kołowe. 

 

PIĄTEK 21.01. 

9:00 – 9:15 Gromadzenie się dzieci. 

9:15 – 9:30 Przypomnienie regulaminu półkolonii, zasad BHP i reżimu sanitarnego 

obowiązującego podczas zajęć. 

9:30 – 10:00  Zabawy integracyjne   

10:00 – 11:00 Zabawy na świeżym powietrzu „Podchody” / zabawy ruchowe. 

11:00 -12:00 Kolonijny Bal – zabawy z chustą animacyjną, zabawy muzyczno-ruchowe 

 i taneczne. 

12:00 – 12:30 Przerwa obiadowa 

12:30 – 13:00 Zabawy ruchowe 

13:00 – 14:00 Zabawa plastyczna „Wspomnienie z półkolonii” – konkurs z nagrodami. 

 



 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

Drodzy Rodzice,  

- prosimy, by dzieci były ubrane odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych, 

zaplanowanych aktywności oraz wyjazdów, 

- w środę dzieci przynoszą w miarę możliwości różne kartony i pudełka z tektury, 

- na półkoloniach uczestnicy mają każdego dnia zapewniony jeden posiłek - obiad. Prosimy 

 o zapewnienie dzieciom picia oraz śniadania/podwieczorku wg potrzeb. 

- w czwartek dzieci będą wykonywały masy plastyczne, prosimy, by były ubrane w rzeczy  

„do brudzenia” oraz miały ze sobą komplet ubrań na zmianę, 

- prosimy, by dzieciom z chorobą lokomocyjną, podali Państwo odpowiednie leki przed 

przyprowadzeniem ich na półkolonie. Opiekunowie kolonijni nie podają uczestnikom lekarstw. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym harmonogramie 

wynikających z przyczyn niezależnych. 

 

 

 


