
 

 

RAMOWY HARMONOGRAM półkolonii 

 

Poniedziałek - DZIEŃ  I 

7:30-8:00      zbiórka uczestników  

8:00-09:30  Poznajemy się - zabawy integracyjne  

9:30 -11:.00 gra terenowa 

11:00    drugie śniadanie 

11:30-13:30  twórcze/naukowe warsztaty 

13:30-14:30  obiad  

14:30-16.30   twórcze/naukowe warsztaty 

16.30   uczestnicy rozchodzą się do domu  

 

Wtorek - DZIEŃ  II 

7:30-8:00      zbiórka uczestników,  

8:00-9:20           zajęcia i gry edukacyjne  

9:20 -11:00 twórcze/naukowe warsztaty   

11:00-11:30 drugie śniadanie 

11:30-13:30 twórcze/naukowe warsztaty 

13:30-14:30  obiad  

14:30-16:30  gry i zabawy terenowe/zajęcia świetlicowe 

16:30   uczestnicy rozchodzą się do domu  

 

 



 

 

Środa - DZIEŃ III 

7:30-8:00      zbiórka uczestników, poranny rozruch 

9:00  wyjście do kina  

10:00-12:00 seans w kinie Helios 

12:30  powrót do Akademii 

13:30   obiad  

14:30- 16:30  twórcze/naukowe warsztaty 

16:30   uczestnicy rozchodzą się do domu  

 

Czwartek - DZIEŃ  IV 

7:30-8:00      zbiórka uczestników,  

8:00-9:20           zajęcia i gry edukacyjne  

9:20-11:00  twórcze/naukowe warsztaty 

11:00 drugie śniadanie 

11:30-13:30 gry i zabawy w terenie 

13:30-14:30  obiad  

14:30-16:30  twórcze/naukowe warsztaty  

16:30   uczestnicy rozchodzą się do domu  

 

Piątek - DZIEŃ  IV 

7:30-8:00      zbiórka uczestników  

8:00-11.00  rozruch poranny, zabawy i łamigłówki   

11.00   drugie śniadanie  

11:30-13:30  twórcze/naukowe warsztaty    

13:30-14:30  obiad  

14:30- 16:30  zabawa pożegnalna  

16:30   uczestnicy rozchodzą się do domu  

 



 

 

 

Powyższy harmonogram ma charakter ramowy. Każdego dnia planujemy pobyt na świeżym 

powietrzu (plac, zabaw, spacer, warsztaty pod chmurką), w miarę dostępności ciekawych i twórczych 

atrakcji w mieście będziemy z nich korzystać (wystawy, przedstawienia, zajęcia muzealne, itp.) 

Każdego dnia będą się odbywały aktywne i twórcze warsztaty dostosowane do pogody, aktywności i 

zainteresowania grupy, planujemy m.in.: 

1. Doświadczenia i eksperymenty 

2. Warsztaty kulinarne 

3. Fabrykę Slime 

4. Warsztaty florystyczne 

5. Zajęcia z elementami MINDFULNESS, czyli wspomaganie koncentracji i relaksacji u dzieci 

6. Warsztaty plastyczno-techniczne (szycie, modelarstwo, ceramika) 

7. Podstawy hiszpańskiego dla chętnych 

8. Zabawy z tamtych lat: gra w gumę, w klasy lub w sznura 
 

9. Zabawy pobudzające wszystkie zmysły (z elementami sensoplastyki) 
 

10. Warsztaty z  dobrego wychowania, czyli savoir vivre dla każdego z dużą porcją dobrego 

humoru  
 

11. Elementy podstawy samoobrony dla dzieci oraz jak powstrzymać nękanie – warsztaty dla 
chętnych.  
 

12. Emocje i stres a zdrowie – warsztaty (emocje Twój wróg czy przyjaciel) 
 
 
 


