
PROGRAM PÓŁKOLONII 2019 

 

1. Termin 24.06.2019 -05.07.2019r. 

2. Miejsce realizacji: Zespół Szkół Publicznych w Szewnie 

3. Czas realizacji : 8.00-13.00 

 

 

 

Lp. Termin Zaplanowane działania Cele Uwagi 

1. 24.06.2019r. 

poniedziałek 

Zajęcia w grupach – rozgrywki 

sportowe na boisku Orlik, spacery, gry 

i zabawy w grupach. Spacer do parku 

Fabrycznego – zabawy na placu 

zabaw.  Zabawy na  szkolnym placu 

zabaw. Rozgrywki sportowe z 

elementami 

współzawodnictwa.(Wszystkie grupy) 

 

Zachęcanie dzieci do 

czynnego wypoczynku. 

Rozwój sprawności 

ruchowej. Zachęcanie 

do aktywności na 

świeżym powietrzu. 

Wdrażanie do zdrowej 

rywalizacji. 

 

2. 25.06.2019r. 

wtorek 

Wycieczka autokarowa do Parku 
Jurajskiego   w Bałtowie. Zwiedzanie 
oceanarium. Zabawy na placu zabaw   
w Parku Jurajskim. 

Poznawanie 
zaginionego świata 
dinozaurów. Zetknięcie 
się ze śladami 
drapieżników sprzed 
milionów lat. 
Podziwianie 
malowniczych widoków 
panoramy Bałtowa. 

 

3. 26.06.2019r. 

środa 

Wizyta w kinie „Etiuda” – oglądanie 

filmu pt. „Agent kot”. 

Wdrażanie uczniów do 

kulturalnego 

zachowania się w 

miejscach publicznych. 

Integracja  uczestników 

kolonii. 

 

4. 27.06.2019r. 

czwartek 

Wycieczka do Nadleśnictwa w 

Ostrowcu Świętokrzyskim – 

zwiedzanie arboretum oraz ścieżki 

przyrodniczej. Ognisko z pieczeniem 

kiełbasek. 

Nauka szacunku do 

rodzimej przyrody. 

Poznawanie praw 

rządzących przyrodą. 

Odpoczynek i zabawa 

na łonie natury. 

 

5. 28.06.2019r. 

piątek 

Wyjazd na basen Rawszczyzna. 

Doskonalenie nauki pływania. Zabawy 

ruchowe w wodzie. 

(Wszystkie grupy) 

Nauka i doskonalenie 

umiejętności pływania. 

Ruch w wodzie jako 

sposób na aktywne 

życie. 

 



 

 

 

6. 01.07.2019r. 

Poniedziałek 

 

Wyjazd na basen Rawszczyzna. 

Doskonalenie nauki pływania. Zabawy 

ruchowe w wodzie. 

(Wszystkie grupy) 

Nauka i doskonalenie 

umiejętności pływania. 

Ruch w wodzie jako 

sposób na aktywne 

życie. 

 

7. 02.07.2019r. 

wtorek 

Wycieczka autokarowa w Góry 

Świętokrzyskie. 

(Wszystkie grupy) 

Nauka szacunku do 

rodzimej przyrody. 

Przejście drogą 

królewską na Święty 

Krzyż, Gołoborze. 

 

8. 03.07.2019r. 

środa 

Wycieczka autokarowa do Huty 

Szklanej. Zwiedzanie osady 

średniowiecznej. 

(Wszystkie grupy) 

Integracja uczestników 

półkolonii. Zapoznanie z 

życiem ludzi w okresie 

średniowiecza.  

 

 

9. 04.07.2019r. 

czwartek 

Piesza wycieczka do Ostrowca 

Świętokrzyskiego.  Zabawy w Parku 

Miejskim. 

Zwiedzanie Ostrowca 

Świętokrzyskiego  - 

piesze przejście ulicami 

miasta. 

 

10. 05.07.2019r. 

piątek 

Wyjazd na basen Rawszczyzna. 

Doskonalenie nauki pływania. Zabawy 

ruchowe w wodzie. 

(Wszystkie grupy) 

Nauka i doskonalenie 

umiejętności pływania. 

Ruch w wodzie jako 

sposób na aktywne 

życie. 

 

 

 

 


