
  

                             PROGRAM WYPOCZYNKU   

PÓŁKOLONII LETNIEJ - Ilkowice 2021r. 

 
                  Czas trwania 5.07. – 16.07.21r. 

  

  

 I. Założenia programowe 
 

 I. Cele półkolonii: 
     1.Odreagowanie napięć i stresu po zakończeniu roku szkolnego; 

     2.Stworzenie radosnego, pogodnego nastroju przez zabawę i czynny wypoczynek; 

     3.Nauka nowych gier, zabaw i układów tanecznych; 

     4.Integracja dzieci,  tworzenie zespołów półkolonijnych; 

     5.Przestrzeganie regulaminu półkolonii i zasad BHP i Ppoż.; 

     6.Nauka samodzielności; 

     7.Nauka spędzania czasu wolnego w aktywny i zdrowy sposób; 

 

II. Realizacja programu półkolonii:  
    1.Założenia wychowawcze: 
       

       •Wypoczynek dzieci w sposób czynny i ciekawy; 

       •Kształtowanie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie 

       •Integracja dzieci poprzez prace w zespole;  

       •Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności; 

       •Pobudzanie potrzeb współdziałania oraz wyrażania myśli i uczuć; 



 2.Założenia programowe: 

     •Stworzenie warunków do czynnego wypoczynku w miłej i przyjaznej atmosferze; 

     •Stała troska o kulturę języka; 

     •Rozwijanie umiejętności sportowych oraz kreatywnych i plastycznych; 

     •Zdyscyplinowanie uczestników półkolonii poprzez zapoznanie ich z regulaminem BHP i Ppoż; 

 

                     Ramowy plan zajęć półkolonii 

9 00– 915       zbiórka uczestników półkolonii w szkole  

  
915 – 1100    zajęcia programowe w grupach, wyprawy, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe,                         

                 integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy z chustą animacyjną itp. 

 

1100 – 1115   śniadanie 

 

1120 – 1250    rekreacja na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, dydaktyczne, gry stolikowe. 

 

  

1300 – 1305  odbiór dzieci przez opiekunów, rozejście się do domów. 

 
  
  
  

  

  

 



 

 

 

 
 

 
  
  

PROGRAM PRACY PÓŁKOLONII LETNIEJ ORGANIZOWANEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ILKOWICACH W 2021R.   

Lp.  Dzień tygodnia  Temat dnia  Program  Szczegółowy plan dnia  

1  05.07.2021 r.  
Jesteśmy razem – integracja 

i bezpieczeństwo  

Spotkanie organizacyjne, zapoznanie się z:  

 z wychowawcami i w grupach  

 programem pracy półkolonii,  

 regulaminami półkolonii,  

 drogami p.poż, BHP, zasadami 
uczestnictwa w wycieczkach 
autokarowych, pieszych i zasadami 
poruszania się po drodze.  

900 – zbiórka uczestników półkolonii  

915 – powitanie, przedstawienie wychowawców, podział             

na grupy, omówienie regulaminów, programu pracy  

1000 - spotkania organizacyjne wychowawców z grupą,              

1100- śniadanie 

1115- zabawa integracyjna z chustą animacyjną 

1200  -wybór nazwy grupy i malowanie logo własnej 
drużyny, Gravitraksy 

1300- pożegnanie grupy 

 

2  06.07.2021 r.  
Wycieczka na Górę Marcina 
w Tarnowie 

 
Aktywny wypoczynek na placu zabaw. 

  

 

 
 900 – zbiórka uczestników półkolonii  

910 – wyjazd autokarem do Tarnowa – góra Marcina  

945 – przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z 
placu zabaw, zabawy ruchowe 

1100  - drugie śniadanie 

1130 – zabawy ruchowe, gra w piłkę, spacer na lody  

1230 – powrót  do Ilkowic  

 



3  07.07.2021 r.  Gra terenowa 

Dostarczenie olbrzymiej dawki 
adrenaliny i pozytywnych emocji, 
budowanie silnych więzi, integracja 
grupy.                                                                                                                               

900 – zbiórka uczestników półkolonii  
920 – gra terenowa na boisku szkolnym 
1100- powrót do szkoły na drugie śniadanie   

1120- karaoke – piosenki z ulubionych bajek dla dzieci 
         - gry i zabawy ogólnorozwojowe na boisku szkolnym 
1300-  podsumowanie dnia 

  

  

 

4  08.07.2021 r.  
Wycieczka do kina i kręgielni w 
Radłowie. 

 
 
 

Pogadanka związana z przejawianiem 
oznak dobroci, życzliwości, koleżeństwa 

oraz bezpieczeństwa w czasie wycieczki. 
 
 

  
 

 
900 – zbiórka uczestników półkolonii  

910 – pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się w 
autokarze oraz podczas wycieczki 

940 – wyjazd do Kręgielni w Radłowie 

1100 – 1115 – śniadanie 

1130—1200 – pogadanka na temat zasad zgodnego 
funkcjonowania w grupie 

1205 – 1300 Zabawy na boisku szkolnym 

 
 

5  09.07.2021 r.          W krainie baśni 

 

Rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami i 
baśniami. 

Ćwiczenie zdolności ekspresyjnych, 
rozwijanie wyobraźni dziecięcej. 

 

900 – zbiórka uczestników półkolonii  

915 – konkurs plastyczny – praca w grupach –wykonanie 
ilustracji do wybranej baśni 

1100 – 1115  -śniadanie 

1120   - Quiz bajkowy, Kalambury 

1245 – 1300  – porządkowanie sali i podsumowanie dnia  



6  12.07.2021 r.  Zabawy z bajkami Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

900 – zbiórka uczestników półkolonii  

 915  - Wykonanie płaskorzeźby z masy porcelanowej w 
kształcie medalu 

1100 – 1115  – śniadanie  

1130-1230 – odgrywanie scenek dramowych z dowolnej 
bajki 

1230—1300 -   zabawy ruchowe, kreatywne i integracyjne w 
grupach na boisku szkolnym. 

 1300 – podsumowanie dnia, odbiór dzieci  

7  13.07.2021 r.  
Wycieczka do Melsztyna i 
Czchowa 

  
Aktywny wypoczynek, uwrażliwienie na 
piękno przyrody i zabytków naszego 
województwa. 

  
 

900 – zbiórka uczestników półkolonii  

910 – wyjazd autokarem do Melsztyna  

1000  - Spacer do ruin zamku  

1130 – Zwiedzanie Baszty w Czchowie i spacer na zaporę 

1330 –  zwiedzanie miasteczka i degustacja lodów 

1430 – powrót  do Ilkowic  

  

8  14.07.2021 r.  Olimpiada Sportowa Turniej różnych konkurencji sportowych. 

900 – zbiórka uczestników półkolonii  

915 –konkurencje sportowe    

na boisku szkolnym 

1115 – śniadanie 

1130-1200 – fitness na Sali gimnastycznej 

1200 – 1255 – zabawy z rysowaniem kolorową kredą na 
placu przed szkołą 

1300 – podsumowanie  



9  15.07.2021 r.  Wyjazd na Jamną    

Kształtowanie emocjonalnej więzi z 
przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno 
oraz konieczność jej poszanowania. 

  
 

830 – zbiórka uczestników półkolonii  

900 – wyjazd autokarem na Jamną 

1015- 1300 – zwiedzanie kościoła i muzeum, spacer do 

Chaty Włóczykija i bacówki, zabawy wg własnych 

zainteresowań na placu zabaw 

1400 - powrót do szkoły  

   

 

10  16.07.2021 r.  Radosne pożegnania  Dzień podsumowujący  

900 – zbiórka uczestników półkolonii  

920 – malowanie wykonanej płaskorzeźby 

1000 – turniej w tenisie stołowym 

1115 - śniadanie  

1130 –1215 zabawa w Kalambury  

1220 –1250  zabawy ruchowe „Wycieczka do ZOO”, 

„Kareta” 

 1250   -     porządkowanie sal 

1300 zakończenie półkolonii, pożegnanie uczestników  

 
 


