
Załącznik nr 2 do Regulaminu Półkolonii w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu 

 

 Rozkład Dnia Półkolonii Zimowej 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu 

(30.01–10.02.2023r.) 

 

 Czas trwania  

Zajęcia programowe odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku od 

30.01.2023 do 10.02.2023 w godzinach od 8.00 – 13.00 

 

PONIEDZIAŁEK(30.01.2023r.) 

1.Spotkanie  organizacyjne  (podział na grupy wiekowe ,przedstawienie planu zajęć, 

Omówienie regulaminu półkolonii, podstawowych zasad bezpieczeństwa  z 

Uwzględnieniem wytycznych GIS, MZiMEN, o  głoszenie konkursów z różnych 

dziedzin,  o  różnym  czasie  trwania). 

2.Warsztaty w  Galerii Jatki  wystawa prac w Galerii 

3.Zajęcia profilaktyczne w grupach „Bezpieczne ferie zimowe” 

4.Kultura ,przyroda krajów anglojęzycznych - Anglia  

 

 

WTOREK(31.01.2023r.) 

1.Wyjście  na miejską pływalnię. Powrót autokarem 

2. Omówienie regulaminu zachowania się na pływalni ;podział na grupy w 

zależności od umiejętności pływackich; 

3.Oswajanie z wodą przez zabawy i ćwiczenia na płytkim basenie–dla 

początkujących; 

-Poznanie umiejętności uczniów zaawansowanych–zróżnicowanie zajęć dla 

średniozaawansowanych i pływających bardzo dobrze. 

4. Kultura ,przyroda krajów anglojęzycznych - Australia 

 



 

 

ŚRODA(1.02.2023r.) 

1.Kultura ,przyroda krajów anglojęzycznych –Kanada 

-praca w grupach 

2.Wyjście do kina 

3.Zajęcia profilaktyczne 

4.Gry planszowe 

 

 

CZWARTEK(2.02.2023r.) 

1.Warsztaty plastyczno-techniczne w Ratuszu zaznajomienie uczniów z dawnymi tradycjami  

mieszkańców  Nowego Targu. 

2.Spotkanie z funkcjonariuszami POLICJI. 

3.Konkurs gier planszowych. 

4.Kultura ,przyroda krajów anglojęzycznych- Stany Zjednoczone 

 

 

PIĄTEK(3.02.2023r.) 

1.Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa  z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZiMEN, 

2.Warsztaty w    Chacie Przygody przejazd autobusem  

3.Zjazdy na sankach  

4.ognisko 

 

 

II  TYDZIEŃ 

 

PONIEDZIAŁEK(6.02.2023r.) 

1.Przedstawienie planu zajęć, 

2.Omówienie regulaminu półkolonii, podstawowych zasad bezpieczeństwa  z 

            uwzględnieniem wytycznych GIS, MZiMEN, o  głoszenie konkursów z różnych dziedzin,  o  różnym  

czasie  trwania). 

3.Zajęcia profilaktyczne w grupach „Bezpieczne ferie zimowe” 

4.Kultura ,przyroda krajów anglojęzycznych- Irlandia 

5.Wyjście do kina 

 



 

 

WTOREK(7.02.2023r.) 

1.Wyjście na basen miejski: 

2.Przypomnienie regulaminu pływalni, 

3. Zajęcia dla grup z różnicowanych pod względem umiejętności pływackich 

(zabawy w wodzie dla najmłodszych, doskonalenie umiejętności pływackich 

Z grupą zaawansowaną). 

Mini zawody pływackie. Powrót autokarem 

4.Kultura ,przyroda krajów anglojęzycznych –Afryka Południowa 

 

ŚRODA(8.02.2023r..) 

1.Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa  z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZiMEN, 

2.Warsztaty w    Chacie Przygody przejazd autobusem  

3.Zjazdy na sankach  

4.ognisko 

 

 

CZWARTEK(9.02.2023r.) 

1.Wyjazd  autokarem do Rabki 

2.Warsztaty w teatrze – kontakt na scenie z aktorami 

3.Obejrznie spektaklu 

 

. 

PIĄTEK(10.02.2023r.) 

1.Wyjściedo„MałpiegoGaju:” 

-Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na obiekcie, 

-Zabawy zręcznościowe z wykorzystaniem wyposażenia obiektu, 

- Wzmacnianie pozytywnych zachowań, odpowiedzialności za młodszych. 

2.Podsumowanie półkolonii: 

- Nagrodzenie uczestników przeprowadzonych, przez czas zimowiska, 



konkursów 

-Wyróżnienie i nagrodzenie dzieci o nienagannej postawie, o wzorowym 

słownictwie, zawsze chętnie udzielających pomocy ,itp., 

- Rozdanie upominków każdemu uczestnikowi półkolonii. 

 

*ZE WZGLĘDU NA POGODĘ PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


