
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8.00 – 8.30 

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci 

przyjeżdzających transportem i tych, 

przyprowadzonych przez rodziców. 

Mierzenie temperatury/ Szatnia/ 

toaleta/ dezynfekcja.

Przekazanie dzieciom planu dnia. 

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci 

przyjeżdzających transportem i tych, 

przyprowadzonych przez rodziców. 

Mierzenie temperatury/ Szatnia/ toaleta/ 

dezynfekcja.

Przekazanie dzieciom planu dnia. 

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci 

przyjeżdzających transportem i tych, 

przyprowadzonych przez rodziców. 

Mierzenie temperatury/ Szatnia/ toaleta/ 

dezynfekcja.

Przekazanie dzieciom planu dnia. 

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci 

przyjeżdzających transportem i tych, 

przyprowadzonych przez rodziców. 

Mierzenie temperatury/ Szatnia/ 

toaleta/ dezynfekcja.

Przekazanie dzieciom planu dnia. 

Powitanie dzieci – zbiórka dzieci 

przyjeżdzających transportem i tych, 

przyprowadzonych przez rodziców. 

Mierzenie temperatury/ Szatnia/ toaleta/ 

dezynfekcja.

Przekazanie dzieciom planu dnia. 

8.30- 9.00

Otwarcie półkolonii – spotkanie 

integracyjne wszystkich uczestników, 

zapoznanie się dzieci i kadry. 

Przedstawienie się. Zabawy integrujące.

Poranna gimnastyka prowadzona przez 

wychowawców 

Poranna gimnastyka prowadzona przez 

wychowawców 

Poranna gimnastyka prowadzona przez 

wychowawców Poranne zajęcia aktywizujące

9.00- 9.30

Wspólne ustalenie kodeksu zachowań 

(zasad higieny i bezpieczeństwa ). 

Podział na grupy i przypisanie grup do 

wychowawców. 

Zbiórka dzieci przed wyjazdem na wycieczkę- 

sprawdzenie placaków, rozdanie wody i 

kanapek

9.30- 10.00
Bezpieczeństwo sanitarne- omówienie 

zasad.

Śniadanie II- przed zajęciami na terenie 

Ogrodu Botanicznego

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)

Drugie śniadanie (przed posiłkiem 

toaleta, mycie rąk  , dezynfekcja)

10.30- 11.00

11.00- 11.30

11.30- 12.00

12.00- 12.30

12.30- 13.00

13.00- 13.30
Powrót na teren półkolonii. Odpoczynek i 

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

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

Obiad 

- uczymy dzieci samodzielności

- przypomnienie zasad zachowania 

się przy stole

Uroczyste zakończenie półkolonii, rozdanie 

uczestnikom dyplomów i drobnych 

upominków

14.30- 15.00

15.00- 15.30

15.30-16.00

Przedział godzinowy  
PLAN TYGODNIA 

Warsztat przyrodniczy - Dotknij ziemi
Warsztat prowadzony przez 

wychowawcę
Warsztat prowadzony przez wychowawcę

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu 

busem- odwóz uczestników 

Grupa 2- Dzieci czekające na rodziców- 

Gry i zabawy stolikowe 

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu busem- 

odwóz uczestników 

Grupa 2- Dzieci czekające na rodziców- Gry i 

zabawy stolikowe 

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu 

busem- odwóz uczestników 

Grupa 2- Dzieci czekające na rodziców- 

Gry i zabawy stolikowe 

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu busem- 

odwóz uczestników 

Grupa 2- Dzieci czekające na rodziców- Gry i 

zabawy stolikowe 

Warsztat prowadzony przez 

wychowawcę

Zajęcia sportowe prowadzone przez 

wychowawców 
Zajęcia sportowe- Szermierka/ W. Ryczek

Grupa 1 – Dzieci wracające do domu 

busem- odwóz uczestników 

Grupa 2- Dzieci czekające na rodziców- Gry 

i zabawy stolikowe 

Warsztat prowadzony przez wychowawcę

Warsztat prowadzony przez wychowawcę
Warsztat prowadzony przez 

wychowawcę- moja doniczka na kwiat
Wyjście- wycieczka do Ogrodu Botanicznego 

( zwiedzanie ogrodu plus warsztaty)

Zajęcia sportowe- łucznictwo/ R. Pacura

Spacer- Błonia/ Park Jordana


