
PLAN Z ROZKŁADEM ZAJĘĆ NA PÓŁKOLONII ORGANIZOWANEJ PRZEZ SP 16 W GLIWICACH - turnus II

TERMIN: 11.01.2021 r. – 15.01.2021 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. Anna Kanach-Iwanow
Grupa II

wych.  Joanna Beżańska
Uwagi

11.01.2021 r.

poniedziałek

„Królowa
śniegu” 

08.00- 09.30
Zajęcia w salach:

1. Przywitanie z wychowawcami półkolonii
2. Podział dzieci na grupy, poznanie swojej sali.
3. Przedstawienie ogólnego planu półkolonii (zajęcia, wycieczki, 

itp.)
4. Zapoznanie uczestników z regulaminem, procedurami (zasady 

BHP na placówce, w czasie wyjść, wycieczek)
5. Śniadanie

Wzmacnianie poczucia 
przynależności do grupy.
Zapoznanie z zasadami 
dobrego zachowania 
i kulturalnego odnoszenia 
się do siebie, Poznanie 
zasad bezpieczeństwa w 
czasie pandemii.

9:30-12.00
Gra terenowa na boisku szkolnym “Królowa śniegu” Bezpieczeństwo w trakcie 

zabawy, pobudzanie 
współzawodnictwa.

12.00-13.00
1. Przygotowanie do obiadu (mycie rąk)
2. Obiad wg harmonogramu

Kulturalne zachowanie 
w czasie spożywania 
posiłków

13.00-16.00
Zajęcia w salach:

1. Zabawy integracyjne, konkursy
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcami grup: 

zajęcia twórcze z wykorzystaniem różnych materiałów i technik 
plastycznych, gry i zabawy ogólnorozwojowe, zabawy sportowe.

3. Podwieczorek.

Rozwijanie wyobraźni i 
umiejętności kojarzenia.
Bezpieczeństwo podczas 
korzystania z urządzeń na 
sali gimnastycznej.

12.01.2021 r.

wtorek

„Śladami
historii”

08.00-09.30 Zajęcia w salach. Zajęcia integracyjne. Gry i zabawy stolikowe. Śniadanie
Pobudzenie wyobraźni,
rozwijanie poczucia 
przynależności do grupy

09.30-13.00
“Śladami historii” - spacer po najbliższej okolicy, oglądanie zabytków 
naszego miasta, słuchanie historii z nimi związanej. Wykonywanie zadań 
związanych w danym miejscem.

Bezpieczeństwo 
w drodze oraz kulturalne 
zachowanie się w czasie 
zwiedzania

13.00-14.00
1. Przygotowanie do obiadu (mycie rąk)
1. Obiad wg harmonogramu

Kulturalne zachowanie 
w czasie spożywania 
posiłków

14.00-16.00
Zajęcia w salach:

1. Zabawy integracyjne, konkursy
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: zajęcia twórcze z 

wykorzystaniem różnych materiałów  i technik plastycznych, 
zajęcia komputerowe, zabawy i gry stolikowe, zabawy 
ogólnorozwojowe

3. Podwieczorek.

Kształtowanie pozytywnych
relacji pomiędzy starszymi 
i młodszymi uczniami.

13.01.2021 r.

środa

“Na tropie
bajek”

08:00-09:00 Zajęcia w salach. Zbieranie się dzieci, omówienie zasad zachowania się i 
bezpieczeństwa podczas wycieczki.

Wzmacnianie poczucia 
przynależności do grupy.

09.00- 13:00 Miejsce: Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny
Wycieczka autokarowa, udział w grze terenowej, zajęcia przyrodnicze na 
świeżym powietrzu.

Bezpieczeństwo 
w drodze oraz kulturalne 
zachowanie się w czasie 
zajęć. Przestrzeganie 
procedur.

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

Kulturalne zachowanie 
w czasie spożywania 
posiłków

14:00- 16.00 Zajęcia w salach:
1. Zabawy integracyjne, konkursy
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: zajęcia twórcze z 

wykorzystaniem  różnych materiałów i technik plastycznych, 
zabawy sportowe,

3. Podwieczorek.

Kształtowanie pozytywnych
relacji pomiędzy starszymi 
i młodszymi uczniami.

1



14.01.2021 r.

czwartek

„Zaczarowany
las”

08.00-09.30 Zajęcia w salach. Zajęcia integracyjne. Gry i zabawy stolikowe. Śniadanie
Pobudzenie wyobraźni,
rozwijanie poczucia 
przynależności do grupy

09.30-12.00
Gra w podchody w parku - podział na grupy, wykonywanie zadań, 
podążanie za śladami

Bezpieczeństwo w trakcie 
drogi, pobudzanie 
współzawodnictwa.

12.00-13.00
1. Przygotowanie do obiadu.
2. Obiad w harmonogramu

Kulturalne zachowanie 
w czasie spożywania 
posiłków

13.00-16.00
Zajęcia w salach:

1. Zabawy integracyjne, konkursy
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: zajęcia twórcze z 

wykorzystaniem  różnych materiałów i technik plastycznych, 
zabawy sportowe,

3. Podwieczorek.

Kształtowanie pozytywnych
relacji pomiędzy starszymi 
i młodszymi uczniami.

15.01.2021 r.

piątek

„Czas
pożegnania”

08.00- 09.30
Zajęcia w salach. Zajęcia integracyjne. Gry i zabawy stolikowe. Śniadanie Kształtowanie pozytywnych

relacji pomiędzy starszymi 
i młodszymi uczniami.

09.30-12.00
1. Gra terenowa w budynku 

szkolnym
2. Escape room 

1. Escape room
2. Gra terenowa w budynku 

szkolnym

Bezpieczeństwo w trakcie 
zabawy, przestrzeganie 
procedur, pobudzanie 
współzawodnictwa.

12:00- 13:00 1. Przygotowanie do obiadu.
2. Obiad wg harmonogramu

Kulturalne zachowanie 
w czasie spożywania 
posiłków

13.00-16:00 Zajęcia w salach:
1. Zabawy integracyjne, konkursy
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: zajęcia twórcze z 

wykorzystaniem różnych materiałów  i technik plastycznych, 
zabawy i gry stolikowe, zabawy ogólnorozwojowe, zabawy 
sportowe.

3. Podsumowanie pierwszego tygodnia ferii.
4. Podwieczorek

.

UWAGA!
Godziny zajęć podawane są w przybliżeniu. 
Plan może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od organizatora.
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