
ROZKŁAD ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONII ORGANIZOWANEJ PRZEZ SP 16 W GLIWICACH - turnus I 
 
TERMIN:  29.01.2018 r. – 03.02.2018 r.          godz. 8.00 – 16.00 
MIEJSCE:  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 16 w Gliwicach,  ul. Kilińskiego 1 
KIEROWNIK TURNUSU: Aleksandra Kozak 
 

Dzień  
i hasło dnia Godzina 

Grupa I 
wych. Izabela Szurman 

 

Grupa II 
wych. Agnieszka Jaworek 

 
Uwagi 

 
29.01.2018 r. 

 
poniedziałek 

 
„Początek 

ferii”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.00- 09.30 

1. Przywitanie z wychowawcami półkolonii 
2. Przedstawienie ogólnego planu półkolonii (zajęcia, wycieczki, 

itp.) 
3. Zapoznanie uczestników z regulaminem (zasady BHP na 

placówce, w czasie wyjść, wycieczek) 
4. Podział dzieci na grupy – wybór nazw dla poszczególnych grup. 
5. Śniadanie 

Wzmacnianie poczucia 
przynależności do grupy. 
Zapoznanie z zasadami 
dobrego zachowania  
i kulturalnego odnoszenia 
się do siebie 

 
10.00-12.30 

Miejsce : Sala zabaw “Czary - Mary” przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach 
1. Wyjście całą grupą  do sali zabaw środkiem komunikacji miejskiej 

 

Zapoznanie uczestników 
półkolonii z zasadami 
bezpiecznego zachowania 
się na sali zabaw.  

 
12.30-13:00 

1. Przygotowanie do obiadu (mycie rąk) 
2. Obiad 

 

Kulturalne zachowanie  
w czasie spożywania 
posiłków 

13.00-14.00 Spotkanie z pracownikiami Policji “Bezpiecznie w górach i na sniegu” Bezpieczeństwo w czasie 
ferii zimowych 

 
14.00-16.00 

1. Zajęcia integracyjne 
a. zabawy integracyjne 
b. wspólne ustalenie kodeksu zachowania 

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcami grup: 
zajęcia twórcze z wykorzystaniem różnych materiałów i technik 
plastycznych, gry i zabawy ogólnorozwojowe, zabawy sportowe. 

3. Zabawa w teatr “Małe formy sceniczne” 
4. Podwieczorek. 

Rozwijanie inteligencji, 
wyobraźni i umiejętności 
kojarzenia. 
Bezpieczeństwo podczas 
korzystania z urządzeń na 
sali gimantyscznej oraz w 
sali komputerowej. 

 
30.01.2018 r. 

 
wtorek 

 
„Muzyka w 

naszym 
życiu” 

 

 
08.00-09.00 

 
Zajęcia integracyjne. Gry i zabawy stolikowe. Śniadanie 
 

Kształtowanie pozytywnych 
relacji pomiędzy starszymi  
i młodszymi uczniami. 

 
09.30-12.30 

Grupa II 
Miejsce: Minikomisariat 
Grupa I 
Miejsce: Biblioteka Miejska Filia 15- zajęcia “Muzyka jak z bajki” 
 

Bezpieczeństwo  
w drodze oraz kulturalne 
zachowanie się w czasie 
zajęć 

 
12.30-13.00 

1. Przygotowanie do obiadu (mycie rąk) 
1. Obiad 

 

Kulturalne zachowanie  
w czasie spożywania 
posiłków 

 
13.30-16.00 

1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: zajęcia twórcze z 
wykorzystaniem różnych materiałów  i technik plastycznych, 
zajęcia komputerowe, zabawy i gry stolikowe, zabawy 
ogólnorozwojowe 

2. Zabawa w teatr “Małe formy sceniczne” 
3. Konkurs plastyczny “Bezpiecznie na feriach” 
4. Podwieczorek. 

Kształtowanie pozytywnych 
relacji pomiędzy starszymi  
i młodszymi uczniami. 

 
31.01.2018 r. 

 
środa 

 
„Sport to 
zdrowie” 

08:00-09:30 Zajęcia integracyjne. Gry i zabawy stolikowe. Śniadanie Wzmacnianie poczucia 
przynależności do grupy. 

09.30 - 13:30 
 
 

Miejsce: Basen “Mewa” 
1. Zabawy w wodzie 

Bezpieczeństwo podczas 
zabawy na basenie. 
 

13:30 - 14:00 1. Przygotowanie do obiadu. 
2. Obiad. 

Kulturalne zachowanie  
w czasie spożywania 
posiłków 

14.00- 16.00 1. Konkursy “Komiksowe przygody zimowe” 
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: zajęcia twórcze z 

wykorzystaniem  różnych materiałów i technik plastycznych, 
zabawy i gry na sali gimanstycznej, 

3. Zabawa w teatr “Małe formy sceniczne” 
4. Podwieczorek. 

Pobudzenie wyobraźni, 
rozwijanie poczucia 
przynależności do grupy 
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01.02.2018 r. 

 
czwartek 

 
„Liście 

laurowe” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.00-09.30 
 

 
Zajęcia integracyjne. Gry i zabawy stolikowe. Śniadanie 

Kształtowanie pozytywnych 
relacji pomiędzy starszymi  
i młodszymi uczniami. 
 

 
09.30-12:00 

Miejsce: Oddział Odlewnictwa Artystycznego 
1. Warsztaty “Sięgać po laury” 

Kulturalne zachowanie się  
w miejscach publicznych. 

 
12.00-12.30 

1. Przygotowanie do obiadu. 
2. Obiad. 

Kulturalne zachowanie  
w czasie spożywania 
posiłków 

 
12.30-16.00 

1. Turniej gry planszowej 
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: zajęcia twórcze z 

wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych, 
zajęcia komputerowe,  

3. Zabawa w teatr “Małe formy sceniczne” 
4. Podwieczorek. 

 

Pobudzanie 
współzawodnictwa oraz 
współpracy. 

 
02.02.2018 r. 

 
piątek 

 
„Bawimy sie 

w teatr” 

 
08.00– 0920 

Zajęcia integracyjne. Gry i zabawy stolikowe. Śniadanie Kształtowanie pozytywnych 
relacji pomiędzy starszymi  
i młodszymi uczniami. 

 
09.20-13.00 

Miejsce: Kino studyjne Amok “Coco ” 
1. Film dla dzieci 

Kulturalne zachowanie  
w czasie seansu 

13:00- 13:30 1. Przygotowanie do obiadu. 
2. Obiad. 

Kulturalne zachowanie  
w czasie spożywania 
posiłków 

13:30 - 16:00 1. Zabawa w teatr “Małe formy sceniczne” - finał 
2. Podsumowanie pierwszego tygodnia ferii. 
3. Podwieczorek 

Szanowanie czyjeś pracy i 
wysiłku włożonego w pracę. 
 

 
Plan może ulec zmianie  

2 


