
Załącznik nr 1 do  REGULAMINU PÓŁKOLONII 

ZIMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWYM 

TARGU  

W DNIACH  30.01.2023 – 10.02.2023 

 

Plan Pracy półkolonii 

w Szkole Podstawowej nr 1  

im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu 

 

CZAS TRWANIA:  

Zajęcia programowe odbywać się będą codziennie, od poniedziałku do piątku  od 30.01.2023 – 

10.02.2023r. w godzinach od 8.00 do 13.00. 

 

REALIZATOR PROGRAMU: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu  

 

UCZESTNICY: Zajęcia przewidziane są dla dzieci klas I- III ( w miarę wolnych miejsc 

mogą skorzystać uczniowie kl. IV -VIII). Limit miejsc jest ograniczony (trzy  grupy po 15 

uczestników). 

 

OPIEKUNOWIE:  

mgr  Ewa Olejarz - nauczycielka  nauczania zintegrowanego, posiadająca uprawnienia do 

pracy z grupami kolonijnymi,  

mgr Kacper Łojas- nauczyciel wychowania fizycznego, oligofreno pedagog, posiadający 

uprawnienia do pracy z grupami kolonijnymi. / pierwszy tydzień / 



Agnieszka Wójciak  - terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowawca w świetlicy szkolnej, 

posiadająca uprawnienia do pracy z grupami kolonijnymi. 

 Ewa Krawczyk - wychowawca w świetlicy szkolnej /  drugi tydzień półkolonii /, posiadająca 

uprawnienia do pracy z grupami kolonijnymi. 

 Kierownik : Elżbieta Jankowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu 

/ 

CELE PROGRAMU: 

-zorganizowanie wypoczynku dla  dzieci podczas ferii, 

-zaaranżowanie  czasu  wolnego  uczniów  i  nabywanie  przez  nich  umiejętności  jego 

właściwego organizowania, 

- rozbudzanie twórczego myślenia oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego, 

-ukazywanie wartości  ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego, 

-nabywanie  właściwych  postaw  i  nawyków,  związanych  z    dbaniem  o  zdrowie  własne 

innych, 

- utrwalanie zasad dbania o zdrowie poprzez  propagowanie nauki pływania, 

-kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób, 

-rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę, sport oraz 

eksperymentowanie i zabawy badawcze, 

-integrowanie uczniów, 

-rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień:  artystycznych,  sportowych,  społecznych, 

jezykowych, 

-nabywanie  umiejętności  przydatnych  w  grupie: porozumiewania  się,  radzenia  sobie z 

trudnościami i współdziałania, 

 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości i zadowolenia, 



- rozbudzanie kreatywności podczas zabaw z eksperymentami, 

 - nabywanie wiedzy na temat krajów Anglojęzycznych 

 

FORMY REALIZACJI: 

1.ZAJĘCIA INTEGRACYJNE: 

- gry edukacyjne, planszowe i ruchowe, 

- zabawy integrujące uczniów, 

- zajęcia plastyczne, 

- kalambury 

- zabawy ruchowe z chustą animacyjną 

 

2. ZAJĘCIA SPORTOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ:  

- gry zespołowe, 

- zabawy ruchowe z elementami rywalizacji, 

- tory przeszkód, 

- konkursy sportowe, 

- rekreacyjne gry sportowe. 

 

3. ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU- w zależności od warunków pogodowych w 

czasie ferii zimowych: 

-zabawy na boisku szkolnym, 

- zabawy na przyszkolnym ogrodzie, 

-zabawy na śniegu, 

-zabawy na szkolnym placu zabaw. 

 

4. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: 

- plastyczne: malowanie, rysowanie, 



- techniczne: konstruowanie, 

- muzyczne, 

- zabawy ruchowe przy muzyce. 

 

5.ZABAWY ZE SŁOWEM: 

- małe formy teatralne, 

 - piosenki angielskie, 

- bajki i przedstawienia dla dzieci w języku angielskim 

 

6. ZABAWY WARSZTATOWE: 

-  małe formy teatralne 

- udział w przedstawieniach teatralnych 

- udział w warsztatach malarskich 

 

7. ZABAWY SENSORYCZNE : 

- zabawy edukacyjno- sensoryczne, 

 - układanie puzzli  przedstawiających Big BEN itp. 

 


