
Plan półkolonii letnich: 

„ W koło jest wesoło” 

 
24.06.2019 PONIEDZIAŁEK 

8:00 – poznajemy się – gry i zabawy integrujące. Wspólne śniadanie. Ustalenie norm i zasad 

           obowiązujących w trakcie półkolonii letnich. Zapoznanie z programem półkolonii i podanie 

           podziału na grupy.  
9:00 – zajęcia tematyczne „W wiosce Smerfów” ( z okazji wtorkowego Dnia Smerfa) 

11:30 – kino półkolonijne  

13:30 - obiad 

14:00 – kontynuacja zajęć.  
15:30 – rozejście się dzieci do domów 

 

25.06.2018  WTOREK - DZIEŃ SMERFA 

7:30 – zajęcia w grupach do czasu zebrania się wszystkich uczestników. 
8:00 – śniadanie. Po śniadaniu przypomnienie zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw na 

         trampolinach 

9:45 – wyjazd do JUMP WORLD'u (BARDZO PROSIMY, ABY DZIECI WE WŁASNYM 

    ZAKRESIE ZABRAŁY 5 ZŁ NA SKARPETY LUB SKARPETY ANTYPOŚLIZGOWE, JEŚLI  
    MAJĄ TAKIE W DOMU) 

13:30- obiad 

14:00 – kontynuacja zajęć.  

15:30 – rozejście się dzieci do domów 
 

26.06.2018 ŚRODA 

7:30 – zajęcia w grupach do czasu zebrania się wszystkich uczestników. 

7:50 – śniadanie oraz przypomnienie po śniadaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących na   

      wycieczkach i poruszaniu się przy drodze  

8:15 – Wyjazd do Sztolni Królowa Luiza 

13:00 – obiad  
14:00 – zajęcia tematyczne dotyczące wycieczki 

15:30 – rozejście się dzieci do domów 

 

27.06.2018 CZWARTEK 

7:15 – śniadanie oraz przypomnienie po śniadaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących na   

      wycieczkach i poruszaniu się przy drodze i poza terenem szkoły 

8:00 – Wyjazd do TWINPIGS i Muzeum Ognia (w trakcie pobytu na miejscu obiad) 

około 16:00 – powrót oraz rozejście się dzieci do domów 

 

28.06.2018 PIĄTEK 

7:30 – zajęcia w grupach do czasu zebrania się wszystkich uczestników. 

7:50 – śniadanie oraz przypomnienie po śniadaniu zasad bezpieczeństwa obowiązujących na   
      wycieczkach i poruszaniu się przy drodze  

8:15 – Wyjazd do Skansenu w Chorzowie, spacer po parku 

13:00 – obiad  

14:00 – zajęcia tematyczne dotyczące wycieczki oraz podsumowanie półkolonii 
15:30 – rozejście się dzieci do domów 

 



Świetlica szkolna w okresie półkolonii będzie czynna od godz. 7:30  i będzie miejscem zbiórek 

przed rozpoczęciem planowanych zajęć.  

Dzieci obowiązkowo przynoszą ze sobą śniadanie (w takiej ilości jaką zjedzą), które będziemy 

wspólnie jeść. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu półkolonii letnich w zależności od 

warunków atmosferycznych lub niespodziewanych spraw organizacyjnych. 

 

CAŁKOWITY KOSZT PÓŁKOLONII: 190 ZŁ 

WPŁAT DOKONUJEMY NA NASTĘPUJĄCY NR KONTA: 

40 1050 1214 1000 0023 5611 5614   

 w tytule przelewu piszemy: IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA PÓŁKOLONIE SP 8 

DO KARTY ZGŁOSZENIA PROSZĘ DOŁĄCZYĆ ZGODĘ NA ROBIENIE ZDJĘĆ ORAZ UMIESZCZANIE ICH 

NA FACEBOOKU SZKOŁY ORAZ ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU PO 

ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH LUB INFORMACJĘ KTO BĘDZIE DZIECKO ODBIERAŁ. 

 


