
 
PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. Jana Pawła II 
w Ostródzie 

 
 

„ Wakacje w mieście - wesoło, aktywnie i bezpiecznie” 
Termin realizacji: I turnus 24.06. – 05. 07. 2019 r. 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  

1. 8.00 – zbiórka dzieci, organizacja dnia 

2. 8.15 – 9.15  – zabawy integracyjne   

3. 9.15 – 9.45 - drugie śniadanie 

4. 9.45-13.30 - zajęcia zgodnie z programem dnia.   

5. 13.30 –14.00 – obiad 

6. 14.00-15.30 - podsumowanie dnia – zabawy w grupach  

7. Podwieczorek 

8. 16.00  – pożegnanie dzieci 

 

 

Ramowy plan dnia może ulec niewielkim modyfikacjom w zależności od 

grupy wiekowej, aby uwzględnić jej specyfikę – na przykład krótszy czas 

trwania bloków w przypadku dzieci najmłodszych, tak, aby zapewnić 

dzieciom atrakcyjną i zrównoważoną formę spędzenia czasu na półkolonii. 

Oprócz elementów edukacyjno-twórczych program charakteryzuje się 

bogatym blokiem zajęć ruchowo-sportowych na świeżym powietrzu. Nie 

zapominamy o rozwoju społecznym, dając dzieciom szansę integracji                                    

z rówieśnikami poprzez liczne zadania grupowe, gry zespołowe                                            

i zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy. 

 

 

 



I TYDZIEŃ 

Poniedziałek    
–  zajęcia integracyjne na terenie szkoły, poznanie programu 

półkolonii, podział uczestników na grupy, zapoznanie z 
wychowawcami, omówienie zasad zachowania i przepisów bhp 
podczas pobytu na półkolonii, regulamin, opracowanie nazwy grupy, 
wybór piosenki grupowej 

  Planeta Robotów- zajęcia z robotyki dla zainteresowanych dzieci 
 

Wtorek  
– wyjazd do kina Helios w Olsztynie  (seans dla dzieci wg repertuaru) 
 

Środa 

–  spacerkiem po Ostródzie – rejs statkiem po Jeziorze Drwęckim   
               
Czwartek 

– warsztaty kulinarne- w Kalinówce Wzgórza Dylewskie ”Slow food 
contra Fast food” 
 

Piątek 

 – strefy animacyjne – WARSZTATY BALONOWE – kolorowe zwierzaki  
i pirackie miecze 

 

II TYDZIEŃ 

 

Poniedziałek 

- wyjście do  kręgielni w Ostródzie, lody 
 

 Wtorek  
- wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego Janczary 
lub   do „Kaczego Bagna”- gry i animacje w terenie 
 

Środa 

- spartakiada sportowa, konkurencje sportowe z nagrodami – ekopodchody 
– czeka na Was wielka przygoda w lesie. 
Planeta Robotów- zajęcia z robotyki dla zainteresowanych dzieci 
 

Czwartek 
- Papugarnia -  nowa atrakcja Olsztyna i seans w Planetarium- wyjazd  do 
Olsztyna 

Mam talent! – w każdym z nas drzemie talent, prezentacja, konkurs  
z nagrodami 
 



Piątek– wyjście do zamku w Ostródzie na lekcję muzealną, bal 
przebierańców- dzień quizów i talentów, podsumowanie półkolonii- 
zabawa przy muzyce – Grupa animacyjna AS 

 

 

 

 

 

L.p. Planowany program 

1. Wyjazd do kina Helios w Olsztynie 

3. Rejs statkiem do St. Jabłonek (powrót ze St. Jabłonek busem) 

4. Wyjście do kręgielni 

5. Strefy animacyjne  

6. Papugarnia nowa atrakcja Olsztyna i seans w Planetarium 

7. Warsztaty kulinarne w Kalinówce – Wzgórza Dylewskie „Slow food 

kontra Fast food” 

8. Wycieczka do agroturystyki Janczary lub do „Kaczego Bagna” 

9. Wyjście na lody 

10. Zajęcia robotyki 

11. Grupa animacyjna AS – bal i animacje 

12. Wyjście do Muzeum w ostródzkim zamku 

 

Dzienna stawka żywieniowa na jednego uczestnika wynosi 12.00 zł. 

Harmonogram zaplanowanych działań może ulec zmianie z przyczyn 

niezależnych od organizatora.  

 
  

  

 
 

 

 

 


