PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ZORGANIZOWANYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE
W DNIACH 18.02.2019 – 22. 02.2019 W GODZINACH 6:30 – 16:30

Ogólny harmonogram
DZIEŃ I - PONIEDZIAŁEK 18.02.2019
„Poznajmy się” — program zapoznawczy
1. Spotkanie powitalne. Przedstawienie wychowawców, ustalenie kontraktu, zapoznanie
dzieci z regulaminami obowiązującymi na półkolonii, malowanie sztandarów.
2. Godz. 830 -900 - II śniadanie*
3. Zapoznanie z obiektem szkoły i Solparku.(godz. 930 -1000 )
4. Zajęcia w grupach; zabawy pozwalające na wzajemne poznanie się dzieci i
wychowawców, zabawy integracyjne. (godz. 1000 -1045)
5. „Jak to smakuje!” – warsztaty kulinarne, pieczenie ciasteczek i ich ozdabianie. (godz. 10451215)
6. Godz. 12 30 – 13 00 - obiad.
7. Spacer wokół obiektu Solpark, zabawy na świeżym powietrzu, lepienie bałwana. (1300 –
1400)
8. Moja ulubiona bajka/baśń – wspólne czytanie i rysunkowe zobrazowanie poznanej historii.
9. Godz. 15 00 – podwieczorek
10.„Główka pracuje” – gry planszowe (od godz. 1530)
DZIEŃ II WTOREK 19.02.2019
„Krajoznawstwo”
1. Moje ulubione zwierzątko – rysowanie różnymi metodami. Wystawa prac.
2. Godz. 830 -900 - II śniadanie
3. Wycieczka do Napoleonowa - zwiedzanie mini zoo, kulig, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
(wyjazd o godz. 915 , powrót ok. godz. 1300)
4. Powrót do Solparku – obiad.
5. Zajęcia plastyczno-manualne (wykonywanie gniotków, kolorowanie orzeszków włoskich,
tworzenie masek zwierząt, tworzenie wyspy minionków, kartonowe budowle)
6. Godz. 15 00 – podwieczorek.
7. „Śpiewać każdy może” – karaoke; kalambury; zabawy w zgadywanki.
DZIEŃ III ŚRODA 20.02.2019
„Wyginam śmiało ciało – dzień na sportowo”
1. Jak bezpiecznie się bawić i uprawiać sport ? – pogadanka.
2. Godz. 830 -900 - II śniadanie
3. Turnieje różnych konkurencji sportowych; rywalizacja pomiędzy grupami; zabawy w hali
sportowej, na kręgielni. (0900 – 1215)
4. Godz. 12 30 – 13 00 - obiad.
5. Seans filmowy w auli. (1300 – 1430)

6. Quiz dotyczący obejrzanego filmu (1430 – 1500)
7. Godz. 15 00 – podwieczorek.
8. Gala finałowa rozgrywek — wyłonienie zwycięzców, wręczenie pamiątkowych
dyplomów.

DZIEŃ IV CZWARTEK 21.02.2019
„Z wizytą w teatrze”
1. Teatralny savoire-vivre - pogadanka
2. Godz. 800 - śniadanie.
3. Wyjazd do teatru do Łodzi (spektakl „Samograj” w teatrze PINOKIO) –
wyjazd o godz. 830 ; powrót ok godz. 1400.
4. Godz. 1400 – obiad.
5. „W świecie dinozaurów” – wykonywanie dinozaurów wybranymi metodami plastycznymi.
Moja ulubiona zabawka z dzieciństwa – zajęcia plastyczne.
DZIEŃ V PIĄTEK 22.02.2019
„Pożegnania nadszedł czas”
1. Zajęcia tematyczne w grupach (wyklejanki, kolorowanki, papieroplastyka)
2. Godz. 830 - śniadanie.
3. „W sieci” – gry i zabawy logiczne (0900 -1000)
4. Zajęcia z animatorami (warsztaty czekoladowe; warsztaty świec plastycznych, Mobilne
Planetarium) - (1000 -1245)
5. Godz. 1300 – obiad.
6. Zabawy na świeżym powietrzu, lepienie bałwana. (1330 -1430)
7. Podsumowanie półkolonii, wręczenie pamiątkowych upominków i dyplomów.
8. Podwieczorek – godz. 1500
9. „Figle w figloraju” – zabawa w figloraju, gra w piłkarzyki.

*każdorazowo przed i po posiłku poświęca się odpowiedni czas na czynności higieniczne
Uwaga:
Z przyczyn niezależnych od organizatora harmonogram może ulec modyfikacji.

