
                                                                                       Program półkolonii letnich

Bez  złości  mamy  więcej  radości!!!

Miejsce: świetlica środowiskowa „Za płotem”w Kocanowie.
Termin:13.07.2015 - 24.07.2015
Adresaci:Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.
Prowadząca:pedagog Honorata Maciejewska
Cele:

● Stworzenie dzieciom  miejsca bezpiecznego do aktywnego spędzania wolnego czasu.
● Kształtowanie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych.
● Wdrażanie programów profilaktycznych.
● Promowanie zdrowego stylu życia.
● Nabywanie i doskonalenie umiejętność rywalizacji sportowej w czasie gier i zabaw zgodnie z zasadami fair-play.
● Integrowanie środowiska rówieśniczego.
● Wyrażanie radości za pomocą gestu, słowa, ruchu.
● Przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych.



Godz. zajęć: Dzień 
tygodnia:

9.00-15.00 Poniedziałek Otwarcie półkolonii.

Ustalamy naszUstalamy nasz
,, Kodeks zachowań”,, Kodeks zachowań”
podpisanie kontraktu.podpisanie kontraktu.

TTworzenie szylduworzenie szyldu   
półkolonii.półkolonii.

Pasowanie naPasowanie na   
kolonistę!kolonistę!

Proszę zabrać coś naProszę zabrać coś na   
przebranie;)przebranie;)

Gry i zabawy 
ruchowe:

1.Czekolada.
2.Sherlock Holmes
3.Więcej czadu!

,,Razem Raźniej!”

Pogadanka związana z  
przejawianiem oznak 
dobroci, życzliwości,  
koleżeństwa...

Gra  Bazyliszek-
zaraża radością.
Dorysuj coś 
radosnego.

Relaksacja.

Czytanie bajki  
psychoedukacyjnej o  
zbyt pochopnym 
ocenianiu innych:        
 ,, Prawdziwe oblicze  
Dobosza”
Proszę zabrać koc i  
jaśka.
Podsumowanie  
zajęć 
porządkowanie 
sali.

9.00-15.00 Wtorek Powitanie uczestników 
zapoznanie z planem 
dnia.

Gimnastyka.

Malowanie na 
koszulkach(proszę  
zabrać  koszulkę 
jednobarwną)

„W  zdrowym ciele 
zdrowy duch” 
olimpiada sportowa.

Turniej różnorodnych 
konkurencji sportowych

Zajęcia 
komputerowe

Potrafię 
zagospodarować 
wolnym czasem.

Relaksacja.

Czytanie bajki o 
,,Zabawie w 
chowanego -emocje i  
uczucia”
Proszę zabrać koc i  
jaśka.
Gra ruchowa- 
gorąca kula.

Zajęcia 
plastyczne
,, Wyobraź sobie”

Podsumowanie  
zajęć 
porządkowanie 
sali.

9.00-15.00 Środa Powitanie uczestników 
zapoznanie z planem 
dnia.

Gimnastyka.

Przypomnienie zasad 
bezpieczeństwa.

Wspólne pieczenie 
ciasteczek.

Słodki  
poczęstunek.

Kalambury.
Familiada.

Relaksacja.
Czytanie bajki ,,
,,O trolu Pacie, który 
przestał być 
samolubem”
Proszę zabrać koc i 
jaśka.

Zajęcia ruchowe
gra z piłką -kolanko
magiel -zabawa z 
kocami
zabawa z piłką- auta
Podsumowanie  
zajęć 
porządkowanie 



sali.

9.00-13.00

  NOCOWANIE
19.00-8.00

Czwartek Powitanie uczestników 
zapoznanie z planem 
dnia.

Gimnastyka.

Zajęcia manualne 
zabawki z butelek i  
bibuły.

 „Furbie”, żółw.

Proszę zabrać pustą 
butelkę plastikową 
najlepiej 1,5 l

Gry i zabawy 
słowne.
 Gra-
„List rozbitka”

Przygotowanie  
sali do dyskoteki 
i nocowania

Przerwa

Dyskoteka pod 
hasłem 
„Afrykańskie – 
Afro Dance”
Wspólne oglądanie  
filmu/  bajek.
Cisza nocna.

Poranna toaleta
Podsumowanie  
zajęć.
Porządkowanie  
sali.

11.00-14.00 Piątek Powitanie uczestników 
zapoznanie z planem 
dnia.

Gimnastyka

,,Legendy z przeszłości  
Ziemi Pobiedziskiej”

Rozwijanie  
twórczości.

Konkurs na 
stworzenie własnej  
legendy 
powstawiania wsi  
Kocanowo.

Dla młodszych dzieci  
ilustracja  
rysunkowa.

Zabawa
 ,,woda ogień 
błyskawica”

gra w kręgle,
gra w karty,
gra w linkę.
gryz piłką.

Podsumowanie 
zajęć.  
porządkowanie  
sali.



Godz. zajęć:
9.00-15.00 Poniedziałek Powitanie  

uczestników 
zapoznanie z  
planem dnia.

Gimnastyka

Zabawy z  
kocem/chustą

„Kogo brakuje?”
„Przebieganie pod 
chustą”
,,Sztorm”
,,Kurtyna”
,,Młynek”

 Relaksacja

Czytanie bajki 
psychoedukacyjnej 
,,GRANT”

Bajka dla dzieci, które 
wątpi ą w swoje 
możliwości

„Rekordy – księga 
rekordów 
Guinnessa”

Konkurencje 
sprawnościowe,
zręcznościowe na 
czas.
(układanie,  
rozdzielanie  
różnych 
przedmiotów..)

Zajęcia 
komputerowe

Potrafię  
zagospodarować 
wolnym czasem.

Podsumowanie  
zajęć.
Porządkowanie  
sali.

9.00-15.00 Wtorek Powitanie  
uczestników 
zapoznanie z  
planem dnia.

Gimnastyka

Rozwijanie  
inwencji twórczej
,,Pomysłodajnia-
Ja również mogę 
być aktorem”

Drama.
Tworzenie zabawnego 
scenariusza 
przedstawienia, 
scenografii.

Odgrywanie ról.

Konkurs ,,zgadnij  
tytuł”

Gra ,,Kolorowy 
detektyw „

Zajęcia kulinarne
 
Turniej gier  
planszowych.

Podsumowanie  
zajęć.
Porządkowanie  
sali.

9.00-13.00 Środa Powitanie  
uczestników 
zapoznanie z  

Zabawy ruchowe 
na dużym boisku 
między innymi

Przygotowanie sali  
do dyskoteki i  
nocowania

Dyskoteka pod 
hasłem 
,,Madagaskar party  

Nocowanie w 
świetlicy.



NOCOWANIE
19.00-8.00

planem dnia.

Gimnastyka

gra w piłkę nożną,  
zabawa w 
chowanego.
gra w ,,palnta”
gra w zbijaka

Przerwa
czyli wyginam ciało  
śmiało”
 
Kreowanie  
wizerunku na wzór 
ulubionej postaci z  
bajki lub filmu.

11.30-15.00 Czwartek Powitanie  
uczestników 
przypomnienie  
zasad 
bezpieczeństwa 
związanych z jadą 
na rowerze.

Obowiązkowe 
kamizelki  
odblaskowe!.

Wycieczka 
rowerowa dzieci  
oraz chętnych  
rodziców.

Piknik.

9.00-13.00

18.00-20.00

Piątek
Powitanie  
uczestników 
zapoznanie z  
planem dnia.

Gimnastyka

,,Chcemy 
prowadzić zdrowy 
tryb życia- każdy 
nałóg szkodzi”  
wzbudzanie 
odpowiedzialności za 
własne zdrowie i życie.
Szerzenie mody 
na ,,niepicie”

Zabawy ruchowe
„Skąd słychać 
gwizdek”
,,Walka kozłów”
 „Berek numerek”
,,Piłka parzy”
,,Duch zespołu”

przerwa Ognisko 
podsumowanie  
półkolonii.

  


