
Harmonogram półkolonii zimowej  w dniach 13.01.2020-17.01.2020 

 

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

7.30-8.00 

Zbiórka uczestników 

w świetlicy, 

omówienie planu dnia. 

7.30-8.00 

Zbiórka uczestników 

w świetlicy, 

omówienie planu dnia. 

7.30-8.00 

Zbiórka uczestników 

w świetlicy, 

omówienie planu dnia. 

7.30-8.00 

Zbiórka uczestników 

w świetlicy, 

omówienie planu dnia. 

7.30-8.00 

Zbiórka uczestników 

w świetlicy, 

omówienie planu dnia. 

8.00-8.30 

Śniadanie. 

8.00-8.30 

Śniadanie. 

8.00-8.30 

Śniadanie. 

8.00-8.30 

Śniadanie. 

8.00-8.30 

Śniadanie. 

8.30-9.00 

Chwila z książką. 

8.30-9.00 

Chwila z książką. 

8.30-9.00 

Chwila z książką. 

8.30-9.00 

Chwila z książką. 

8.30-9.00 

Chwila z książką. 

9.00-12.15 

Warsztaty prowadzone 

przez Akademię 

Odkrywcy im. T. 

Halika. Przed lub po 

warsztatach zajęcia 

w grupach wg 

inicjatywy 

wychowawców. 

9.00-12.15 

Wyjazd w dwóch 

grupach na basen 

"Neptun" – zajęcia 

z instruktorami. 

W zależności od grupy 

przed lub po basenie 

zajęcia w grupach wg 

inicjatywy 

wychowawców. 

9.00-12.15 

Wyjście do kina Amok 

na seans "Był sobie 

pies 2". 

 

9.00-12.15 

Wyjazd w dwóch 

grupach na wycieczkę 

do "Muzeum Chleba, 

Szkoły i Ciekawostek" 

w Radzionkowie. 

Obiad. Tory przeszkód 

na hali sportowej. 
 

9.00-12.15 

Wyjście do Palmiarni 

z podziałem na cztery 

grupy. Przed lub po 

wycieczce zajęcia w 

grupach wg inicjatywy 

wychowawców. 

 

12.15-13.00 

Przygotowanie 

do obiadu, obiad. 

12.15-13.00 

Przygotowanie 

do obiadu, obiad. 

12.15-13.00 

Przygotowanie 

do obiadu, obiad. 

12.15-13.00 

Przygotowanie 

do obiadu, obiad. 

12.15-13.00 

Przygotowanie 

do obiadu, obiad. 

13.00-15.00 

Warsztaty taneczne 

w atrium. 

13.00-15.00 

"Wybuchowy pokaz 

chemiczny" 

prowadzony przez 

Fabrykę Naukowców 

w szkolnej świetlicy. 

Przed lub po pokazie 

zajęcia w grupach wg 

inicjatywy 

wychowawców. 

13.00-15.00 

Dyskoteka w atrium. 

13.00-14.45 

Tory przeszkód na hali 

sportowej. 

13.00-14.30 

Gry planszowe oraz 

zajęcia sportowe na 

hali. 

15.00-15.30 

Podwieczorek, 

porządkowanie, 

podsumowanie dnia, 

omówienie następnego 

dnia. 

15.00-15.30 

Podwieczorek, 

porządkowanie, 

podsumowanie dnia, 

omówienie następnego 

dnia. 

15.00-15.30 

Podwieczorek, 

porządkowanie, 

podsumowanie dnia, 

omówienie następnego 

dnia. 

14.45-15.30 

Podwieczorek, 

porządkowanie, 

podsumowanie dnia, 

omówienie następnego 

dnia. 

14.30-15.30 

Podwieczorek. 

Podsumowanie 

półkolonii oraz 

rozdanie nagród 

uczestnikom. 

Pożegnanie 

uczestników. 

 

- W uzasadnionych sytuacjach harmonogram może ulec zmianie. O zmianach rodzice i dzieci będą 

informowani. 

- Prosimy o przychodzenie dzieci do godz. 8.00 oraz o punktualne odbieranie po zajęciach. 

- Dzieci przebierają się przy swoich szafkach. Mają obuwie zmienne. Prosimy o odpowiedni ubiór 

dopasowany do pogody. 

- Dzieci przynoszą picie i piórnik. 

- Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

- Rano wszystkie dzieci spotykają się w świetlicy. 

 

 



 


