PROGRAM PÓŁKOLONII
ORGANIZOWANEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JANA DŁUGOSZA W RADOMIU
Program zajęć

jest zróżnicowany

i dostosowany do potrzeb

i zainteresowań dzieci.

Zajęcia zaczynają się o godz. 800, a kończą o 1500.

I turnus: 24.06.2019 - 28.06.2019
II turnus: 01.07.2019 - 05.07.2019

CELE:
 propagowanie aktywnych form wypoczynku ;
 rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na
aktywności artystycznej, sportowej i animacyjnej;
 wdrażanie do zasad bezpiecznego zachowania w różnych
sytuacjach;
 kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw;
 poznawanie najbliższej okolicy.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

Program i plan pracy – półkolonii w PSP 3
I turnus
Dzień

Opis działań

24. 06. 2019

Poniedziałek

8.00 – 8.30

Uroczyste rozpoczęcie półkolonii - spotkanie z uczestnikami,
przydział do grup, przedstawienie wychowawców.

8.30 - 9.00

Śniadanie.

9.00 - 10.00

Sprawy organizacyjno – porządkowe związane z półkolonią.
Zapoznanie z programem, harmonogramem dnia, zasadami
bezpieczeństwa oraz regulaminem półkolonii.

10.00 - 13.00

13.00 - 13.30
13.30 - 15.00

Uwagi

Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji - pogadanka Spotkanie
oraz terenowa gra dydaktyczna. Spotkanie z policjantami z policjantką
i ratownikami medycznymi.
i ratownikiem
medycznym
Obiad.
Integracja uczestników poprzez: zajęcia rekreacyjno-sportowe gry i zabawy na świeżym powietrzu/współzawodnictwo
zespołowe w sali gimnastycznej/
Praca plastyczna – burza mózgów na nazwy grup/
Zajęcia-warsztaty kulinarne – pieczenie ciasteczek.

25. 06. 2019

Decyzja
wychowawcy
grupy

Wtorek

8.00 - 8.30

Jak bezpiecznie korzystać z basenu? - projekcja edukacyjnego
filmu/ pogadanka związana z w/w tematyką.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

10.00 – 13.00

Wyjście na basen "Neptun" – korzystanie z basenu
rekreacyjnego.

13.00 - 13.30

Obiad.

13.30 - 15.00

Zajęcia plastyczno - techniczne / Zabawy zespołowe na boisku
szkolnym, na małej sali gimnastycznej lub w sali gier i zabaw.

Przejazd
autokarem

Decyzja
wychowawcy

26. 06. 2019

Środa

8.00 - 8.30

Gry planszowe. Integracja uczestników.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.30 - 13.00

Wyjście do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej
„Elektrownia”. Projekcja filmu i zwiedzanie wystawy.

13.30 – 14.00

Obiad.

14.00 - 15.00

Integracja uczestników. Gra edukacyjno – zespołowa
"Kalambury". Przedstawianie przysłów i powiedzeń za pomocą
gestów, mimiki lub rysunkiem. / Turniej warcabowy.

27. 06. 2019
7.30 - 8.00
8.15 – 14.00

13.30 - 15.00
– 15.30

Przejazd
autobusem –
linia nr 7

Decyzja
wychowawcy

Czwartek
Śniadanie.
Wycieczka całodniowa do Centrum Nauki Leonardo da
Vinci w Chęcinach.
Zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach.

Dzieci
otrzymują
suchy prowiant
zamiast obiadu.

Powrót do Radomia.

28. 06. 2019

Wyjazd
z Radomia
ok. godz. 8.15

Piątek

8.00 - 8.30

Gry planszowe./Układanie puzzli./Kolorowanki.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.45 - 13.00

Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z Parku
Trampolin i wyjazd do Jump Word – zajęcia rekreacyjno –
sportowe.

13.30 - 14.00

Obiad.

14.00 - 15.00

Uroczyste zakończenie I turnusu półkolonii - wręczenie
pamiątkowych dyplomów i upominków.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian
w programie półkolonii.

Przejazd
autokarem

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

Program i plan pracy – półkolonii w PSP 3
II turnus
Dzień

Opis działań

01. 07. 2019

Poniedziałek

Uwagi

8.00 – 8.30

Uroczyste rozpoczęcie II turnusu półkolonii - spotkanie
z uczestnikami, przydział do grup, przedstawienie
wychowawców.

8.30 - 9.00

Śniadanie.

9.00 - 9.30

Zapoznanie z programem, harmonogramem dnia, zasadami
bezpieczeństwa oraz regulaminem półkolonii.

10.00 - 13.15

Wyjście do kina Helios na film.

13.15 - 13.45

Obiad

13.45 - 15.00

Zajęcia rekreacyjno-sportowe. Gry i zabawy na świeżym
powietrzu/sali gier i zabaw - integracja uczestników.

02. 07. 2019

Przejazd
autobusem linia nr 7

Decyzja
wychowawcy
grupy

Wtorek

8.00 - 8.30

Gry planszowe. Integracja uczestników.
Sprawy organizacyjno – porządkowe dnia.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

10.00 – 13.00

Wyjście do Muzeum im. Jacka Malczewskiego
- zwiedzanie wystawy: Arktyka i Antarktyda
- warsztaty dla dzieci

Uczestnicy
podzieleni
zostają na dwie
duże grupy
I grupa

Wyjście do Manufaktury Słodyczy "Słodka robótka";
- warsztaty ciastkarskie
II grupa

13.00 - 13.30

Obiad.

13.30 - 15.00

Zabawy zespołowe na boisku szkolnym, na małej sali
gimnastycznej lub w sali gier i zabaw.

Przejazd
autobusem linia nr 7
Przejazd
autobusem linia nr 7

Decyzja
wychowawcy
grupy

03. 07. 2019

Środa
Uczestnicy
podzieleni
zostają na dwie
duże grupy

8.00 - 8.30

Gry i zabawy przy muzyce, gimnastyka smyka.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.00 - 13.00

Wyjście do Manufaktury Słodyczy "Słodka robótka";
- warsztaty ciastkarskie
I grupa
Wyjście do Muzeum im. Jacka Malczewskiego
- zwiedzanie wystawy: Arktyka i Antarktyda
- warsztaty dla dzieci

II grupa

13.00 – 13.30

Obiad.

14.00 - 15.00

Gry planszowe / turniej warcabowy / Zajęcia na powietrzubadminton, dwa ognie lub inne gry zespołowe.

04. 07. 2019

Decyzja
wychowawcy
grupy

Czwartek

7.30 - 8.00

Śniadanie.

8.15 – 14.00

Wycieczka krajoznawczo – przyrodnicza:
- Jaskinia Raj
- Dąb Bartek w Zagnańsku.

13.30 - 15.00
– 15.30

Przejazd
autobusem –
linia nr 7

Powrót do Radomia.

05. 07. 2019

Wyjazd
z Radomia
ok. godz. 8.15
Dzieci
otrzymują
suchy prowiant
zamiast obiadu.

Piątek

8.00 - 8.30

Gry planszowe./Układanie puzzli./Kolorowanki.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.15 - 13.00

Wyjście do kręgielni - Rosa

13.00 - 13.30

Obiad.

13.45 - 14.30

Uroczyste zakończenie II turnusu półkolonii - wręczenie
pamiątkowych dyplomów i upominków.

14.30 – 15.00

Konkurs karaoke lub zajęcia rekreacyjno-sportowe.
(Gry i zabawy na świeżym powietrzu / w sali gier i zabaw / na
sali gimnastycznej) .

Organizator zastrzega sobie prawo zmian
w programie półkolonii.

Przejazd
autobusem –
linia nr 7
lub nr 3

Decyzja
wychowawcy
grupy

