
Przedział 
godzinowy  

PLAN TYGODNIA 

Poniedziałek - 06.02 Wtorek-07.02 Środa- 08.02 Czwartek- 09.02 Piątek - 10.02

8.00 – 8.30 

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci 

przyjeżdzających transportem i tych, 
przyprowadzonych przez rodziców. 

 Szatnia i toaleta.
Przekazanie dzieciom planu dnia. 

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci 

przyjeżdzających transportem i tych, 
przyprowadzonych przez rodziców. 

 Szatnia i toaleta.
Przekazanie dzieciom planu dnia. 

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci 

przyjeżdzających transportem i tych, 
przyprowadzonych przez rodziców. 

 Szatnia i toaleta.
Przekazanie dzieciom planu dnia. 

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci 

przyjeżdzających transportem i tych, 
przyprowadzonych przez rodziców. 

 Szatnia i toaleta.
Przekazanie dzieciom planu dnia.

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci przyjeżdzających 
transportem i tych, przyprowadzonych przez 

rodziców. 
 Szatnia i toaleta.

Przekazanie dzieciom planu dnia. 

8.30- 9.00

Uroczyste otwarcie półkolonii – spotkanie 
integracyjne wszystkich uczestników, 

zapoznanie się dzieci i kadry. 

Przedstawienie się. Zabawy integrujące.

Poranna gimnastyka prowadzona przez 

wychowawcę Poranna gimnastyka prowadzona przez 

wychowawcę
Poranna gimnastyka prowadzona przez 

wychowawcę 

Poranna gimnastyka prowadzona przez 

wychowawcę

9.00- 9.30
Wspólne ustalenie kodeksu zachowań. 

Podział na grupy i przypisanie grup do 
wychowawców. 

Drugie śniadanie (przed posiłkiem toaleta, 
mycie rąk , dezynfekcja)

Drugie śniadanie (przed posiłkiem toaleta, mycie 

rąk , dezynfekcja) Warsztaty plastyczne prowadzone przez 

wychowawcę.

Warsztaty plastyczne prowadzone przez 

wychowawcę
9.30- 10.00

Bezpieczeństwo na półkolonii- kilka zasad 

dotyczących naszego wspólnego dobra.

Wycieczka do Centrum Edukacji 
Przyrodniczej UJ

Temat zwiedzania: Ziemia kiedyś i dziś   

Wycieczka do lasu zorganizowana we współpracy 

z Fundacją " Pójdzmy w las". Wycieczka zakończy 

się wspólnym ogniskiem. 

10.00- 10.30
Drugie śniadanie (przed posiłkiem toaleta, 

mycie rąk , dezynfekcja)

Drugie śniadanie (przed posiłkiem toaleta, 

mycie rąk , dezynfekcja)

Drugie śniadanie (przed posiłkiem toaleta, mycie 

rąk , dezynfekcja)

10.30- 11.00
Warsztaty plastyczne prowadzone przez 

wychowawcę.
Zajęcia sportowe prowadzone przez 

wychowawcę
Kino na Hali- organizacja sali kinowej i wspólne 

oglądanie filmu animowanego

11.00- 11.30

11.30- 12.00

12.00- 12.30
Zajęcia sportowe/ Zabawa w podchody na 

zewnątrz (jeśli warunki atmosferyczne 

pozwolą) prowadzone przez wychowawcę

Zajęcia relaksacyjne prowadzone przez 

wychowawcę
Zajęcia relaksacyjne prowadzone przez 

wychowawcę
12.30- 13.00

Warsztaty muzyczne prowadzone przez 

wychowawcę.
Zajęcia muzyczne prowadzone przez 

wychowawcę. 13.00- 13.30
Chwila odpoczynku przed obiadem, toaleta, 

mycie rąk, wspólne przygotowanie do obiadu

13.30- 14.00
Chwila odpoczynku przed obiadem, 

toaleta, mycie rąk, wspólne 
przygotowanie do obiadu

Chwila odpoczynku przed obiadem, 
toaleta, mycie rąk, wspólne przygotowanie 

do obiadu

Chwila odpoczynku przed obiadem, toaleta, 

mycie rąk, wspólne przygotowanie do obiadu

Obiad 

- uczymy dzieci samodzielności

- przypomnienie zasad zachowania się przy stole

14.00- 14.30

Obiad 

- uczymy dzieci samodzielności

- przypomnienie zasad zachowania się 
przy stole

Obiad 

- uczymy dzieci samodzielności

- przypomnienie zasad zachowania się 
przy stole

Obiad 

- uczymy dzieci samodzielności

- przypomnienie zasad zachowania się przy 
stole

Uroczyste zakończenie półkolonii, rozdanie 

uczestnikom dyplomów, podziękowanie za udział

14.30- 15.00
Relaksacja po obiedzie

Relaksacja po obiedzie Obiad - uczymy dzieci samodzielności - 
przypomnienie zasad zachowania się przy stole Relaksacja po obiedzie Relaksacja po obiedzie

15.00- 16.00

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu 
busem- odwóz uczestników Grupa 2- 
Dzieci czekające na rodziców- Gry i 
zabawy stolikowe z wychowawcami

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu 
busem- odwóz uczestników Grupa 2- 
Dzieci czekające na rodziców- Gry i 
zabawy stolikowe z wychowawcami

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu busem- 
odwóz uczestników Grupa 2- Dzieci czekające na 

rodziców- Gry i zabawy stolikowe z 
wychowawcami

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu busem- 
odwóz uczestników Grupa 2- Dzieci czekające 

na rodziców- Gry i zabawy stolikowe z 
wychowawcami

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu busem- 
odwóz uczestników Grupa 2- Dzieci czekające na 

rodziców- Gry i zabawy stolikowe z 
wychowawcami


