
PÓŁKOLONIE  

I TURNUS – 16-20.07.2018 

Zespół Szkół nr 1, ul. Piasta 14 

Godz 16 lipca poniedziałek 17 lipca wtorek 18 środa 19 czwartek 20 piątek 

 
7.30 – 9.30 
 

Dyżur świetlicowy 
Gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe 

Dyżur świetlicowy 
Gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe 

Dyżur świetlicowy 
 
8.00-16.30 
Wycieczka do 
Wilanowa: 
warsztaty kulinarne i 
historyczne, 
zwiedzanie 

Dyżur świetlicowy 
 
Gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe 

7.30-8.30 Dyżur 
świetlicowy 

 
9.30 – 10.00 

Zbiórka dzieci/sprawy 
organizacyjne 
Podział na grupy, nazwa 
grupy, stworzenie regulaminu 
przez dzieci 
 

Zbiórka dzieci/sprawy 
organizacyjne 
 
 

Zbiórka dzieci/sprawy 
organizacyjne 
 
 
 

8.30-16.00 
Wycieczka Park 
Rozrywki 
„Julinek” 

 
 
10.00 – 12.00 

Warsztaty plastyczne: 
„Dekorowanie czapek 
półkolonijnych” 
„Wakacyjne torby” 

Zabawy na terenie 
Podwórka Miejskiego w 
strefie animacji, warsztaty. 
Warsztaty rysunku i 
malarstwa w plenerze 

Warsztaty artystyczne: 
„Ptaki dziwaki” 
„Magnesy” 

 

12.30  Obiad Obiad Obiad  

 
 
13.00 – 15.30 

Zabawy na terenie Podwórka 
Miejskiego  
 
14.00-15.00 Nauka tańca i 
zabawy taneczne 

Warsztaty plastyczne: 
„Ludziki na patykach” 
„Tęczowe  wydrapywanki” 

Zabawy na terenie 
Podwórka Miejskiego 
warsztaty, zawody sportowe, 
mega klocki, bańki mydlane 
14.00 -15.00 Nauka tańca i 
zabaw tanecznych 

 

 
 
15.30  

odbiór dzieci odbiór dzieci odbiór dzieci  

 
15.30 – 16.30 

Dyżur świetlicowy Dyżur świetlicowy Dyżur świetlicowy  

 

 



PÓŁKOLONIE  

II TURNUS – 23-27.07.2018 

Zespół Szkół nr 1, ul. Piasta 14 

Godz 23 lipca poniedziałek 24 lipca wtorek 25 środa 26 czwartek 27 piątek 

 
7.30 – 9.30 
 

Dyżur świetlicowy 
Gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe 

Dyżur świetlicowy 
Gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe 

Dyżur świetlicowy 
 
8.00-16.30 
Wycieczka do 
Wilanowa: 
warsztaty kulinarne i 
historyczne, 
zwiedzanie 

Dyżur świetlicowy 
 
Gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe 

7.30-8.30 Dyżur 
świetlicowy 

 
9.30 – 10.00 

Zbiórka dzieci/sprawy 
organizacyjne 
Podział na grupy, nazwa 
grupy, stworzenie regulaminu 
przez dzieci 
 

Zbiórka dzieci/sprawy 
organizacyjne 
 
 

Zbiórka dzieci/sprawy 
organizacyjne 
 
 
 

8.30-16.00 
Wycieczka Park 
Rozrywki 
„Julinek” 

10.00 – 12.00 Zabawy na terenie Podwórka 
Miejskiego  
Zajęcia plastyczne: „Kolorowa 
tęcza” lub „Motyle z bibuły” 
 

Warsztaty plastyczne: 
„Kolorowe mandale” 
„Tęczowe wydrapywanki” 

Warsztaty artystyczne: 
„Ptaki dziwaki” 
„Magnesy” 

 

12.30  Obiad Obiad Obiad  

 
 
13.00 – 15.30 

Warsztaty plastyczne: 
„Dekorowanie czapek 
półkolonijnych” 
„Wakacyjne torby” 
 

Zabawy na terenie 
Podwórka Miejskiego w 
strefie animacji, warsztaty. 
14.00-15.00 „Raz, dwa, 
trzy! – zabawy ruchowe 

Zabawy na terenie 
Podwórka Miejskiego 
warsztaty, zawody sportowe, 
mega klocki, bańki mydlane 
14.00-15.00 „Raz, dwa, trzy! 
– zabawy ruchowe 
 

 

 
 
15.30  

odbiór dzieci odbiór dzieci odbiór dzieci  

 
15.30 – 16.30 

Dyżur świetlicowy Dyżur świetlicowy Dyżur świetlicowy  

 

 



PÓŁKOLONIE  

III TURNUS – 30.07-03.08.2018 

Zespół Szkół nr 1, ul. Piasta 14 

Godz 16 lipca poniedziałek 17 lipca wtorek 18 środa 19 czwartek 20 piątek 

 
7.30 – 9.30 
 

Dyżur świetlicowy 
Gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe 

Dyżur świetlicowy 
Gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe 

Dyżur świetlicowy 
 
8.00-16.30 
Wycieczka do 
Wilanowa: 
warsztaty kulinarne i 
historyczne, 
zwiedzanie 

Dyżur świetlicowy 
 
Gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, gry planszowe 

7.30-8.30 Dyżur 
świetlicowy 

 
9.30 – 10.00 

Zbiórka dzieci/sprawy 
organizacyjne 
Podział na grupy, nazwa 
grupy, stworzenie regulaminu 
przez dzieci 
 

Zbiórka dzieci/sprawy 
organizacyjne 
 
 

Zbiórka dzieci/sprawy 
organizacyjne 
 
 
 

8.30-16.00 
Wycieczka Park 
Rozrywki 
„Julinek” 

 
 
10.00 – 12.00 

Warsztaty plastyczne: 
„Dekorowanie czapek 
półkolonijnych” 
„Wakacyjne torby” 

Zabawy na terenie 
Podwórka Miejskiego w 
strefie animacji, warsztaty. 
Warsztaty rysunku i 
malarstwa w plenerze 

Warsztaty artystyczne: 
„Ptaki dziwaki” 
„Magnesy” 

 

12.30  Obiad Obiad Obiad  

 
 
13.00 – 15.30 

Zabawy na terenie Podwórka 
Miejskiego  
14.00-15.00 warsztaty 
plastyczne „Frotaż” 
„Graffiti kredą na chodniku” 

Warsztaty plastyczne: 
„Eko - potwory” 
„Tęczowe  wydrapywanki” 

Zabawy na terenie 
Podwórka Miejskiego 
warsztaty, zawody sportowe, 
mega klocki, bańki mydlane 
14.00 -15.00 Nauka tańca i 
zabaw tanecznych 

 

 
 
15.30  

odbiór dzieci odbiór dzieci odbiór dzieci  

 
15.30 – 16.30 

Dyżur świetlicowy Dyżur świetlicowy Dyżur świetlicowy  

 

 


