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1. Cele Półkolonii 

2. Zagadnienia opiekuńczo – wychowawcze i profilaktyczne 

3. Harmonogram dnia 

4. Program zajęć w turnusie  

 

 

 

 

 

 



 

Cel półkolonii przy SP 38 Sucha Góra 

 

 

ZIMA   2016 
 

 

1. Zagospodarowanie czasu wolnego. 

 

2. Edukacja w zakresie umiejętności spędzania czasu wolnego. 

 

3. Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i komunikacji 

międzyosobowej. 

  

4. Zorganizowanie uczestnikom śniadania obiadu i podwieczorku. 

 

5. Zorganizowanie uczestnikom atrakcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych.  

 

 

Zagadnienia opiekuńczo – wychowawcze i profilaktyki 

 

1. Przydzielenie uczestników do odpowiednich wiekowo grup (15 – osobowe 

dla dzieci młodszych i 20 – osobowe dla dzieci starszych). 

2. Wypracowanie rytuału w każdej grupie oraz swoistego klimatu 

wychowawczego, zapewniającego poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. 

3. Prowadzenie kroniki półkolonii.  

4. Zorganizowanie zajęć wspólnych i zajęć odpowiadających zainteresowaniom 

uczestników. 

5. Wypracowanie z uczestnikami grupy swojego planu działania. 

6. Przygotowanie pogadanek z zakresu bezpieczeństwa. 

7. Przygotowanie pogadanek z zakresu profilaktyki w kierunku patologicznych 

zagrożeń dzieci i młodzieży. 

8. Zorganizowanie imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym, 

kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym, turystyczno-krajoznawczym i 

profilaktycznym. 

9. Zgodnie z harmonogramem dnia zapewnienie uczestnikom wyżywienia. 

10. Wykorzystanie terenów najbliższych do kontaktów z przyrodą. 

11. Prezentacja osiągnięć grupy na forum całej społeczności półkolonijnej. 

12. Udostępnianie obiektów szkoły uczestnikom zgodnie z ich przeznaczeniem i 

zainteresowaniami uczestników. 

13. Organizacja wycieczek pieszych i autokarowych dla uczestników półkolonii 

po bliższej i dalszej okolicy. 



14. Edukacja teoretyczno-zajęciowa w zakresie bezpiecznego wypoczynku w 

trakcie półkolonii i w ramach wypoczynku indywidualnego z rodziną. 

15. Edukacja teoretyczno-zajęciowa w zakresie profilaktyki w trakcie półkolonii 

i w ramach wypoczynku indywidualnego z rodziną. 

16. Wspieranie wychowanków półkolonii w zakresie rozwijania zainteresowań 

dzieci i stworzenia warunków do ich rozwoju i zapobiegania patologiom. 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM  DNIA 

 

 

 

9,00      drugie śniadanie 

 

9,30      pogadanka w korelacji z hasłem dnia 

 

10,00    zajęcia w grupie lub wspólny udział w imprezach i zajęciach 

 

14,00    obiad i podwieczorek 

 

14,30    podsumowanie dnia 

 

15,00    zakończenie zajęć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program  zajęć  półkolonii SP 38   -  turnus pierwszy od 15  do 19  lutego 
 

Data Hasło dnia Temat Rodzaj zajęć  Uwagi 

 15II 

poniedz. 

 

 

 

 

 

Spędzanie czasu 

wolnego w 

miejscach 

użytku 

publicznego 

łączenie 

rozrywki  z 

edukacją. 

Zdrowa 

rywalizacja i 

współdziałanie 

w grupie 

podstawą 

sukcesu oraz 

unikania 

patologii. 

Wycieczka 

autokarowa do 

Ogrodu 

Śląskiego w 

Świerklańcu. 

Zajęcia w 

Bawilandii i 

lekcja zoologii 

Zawiązanie 

grupy. 

Bezpieczeństwo 

w trakcie 

wycieczki oraz 

podczas zajęć 

rekreacyjnych i 

ruchowych.  

16 II 

wtorek 

Rozwijanie 

zainteresowań 

regionalnych, 

przyrodniczych 

i naukowych. 

Pogadanka na 

temat 

kulturalnego 

uczestnictwa w 

ośrodkach i 

obiektach 

przyrodniczych. 

Wycieczka 

autokarowa do 

Regionalnej 

Stacji Edukacji 

Ekologicznej w 

Radzionkowie. 

Pogadanka na 

temat zasad i 

udziału w trakcie 

wycieczki 

autokarowej oraz 

udziału w 

zajęciach laborat. 

 17 II 

środa 

 

 

 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

organizowania 

czasu wolnego 

rozwijania 

swoich 

zainteresowań. 

Pogadanka na 

temat 

aktywnego 

udziału w 

konkursach, 

grach i 

zabawach. 

Zajęcia na Sali 

gimnastycznej, 

w salach gier 

planszowych, 

w konkursie 

szachowym i 

zajęć ceramiki. 

Pogadanka na 

temat 

bezpiecznego 

udziału w 

zajęciach 

grupowych i 

konkursach. 

18  II 

czwartek 

 

 

 

 

 

Rekreacja 

ruchowa 

sposobem na 

odreagowanie 

wysiłku 

intelektualnego 

w czasie nauki. 

Pogadanka na 

temat postaw i 

zachowań w 

miejscach 

rekreacyjnych: 

Basen Miejski  

Wycieczka 

tramwajowa na 

basen kryty 

MOSiR  w 

Bytomiu  

 Przypomnienie 

uczniom zasad 

bezpiecznego 

wypoczynku z 

elementami 

profilaktyki 

 

19  II  

piątek  

Rozwijanie 

zainteresowań 

kulturalnych, 

obcowanie z 

kulturą masową. 

Zachowanie w 

środkach 

transportu publ. 

 Pogadanka na 

temat postaw i 

zachowań w 

miejscach 

ogólnie 

dostępnych 

oraz obiektach 

użytecz. Publ. 

Wycieczka 

tramwajowa do 

Cinema City w 

Bytomiu 

AGORA. 

Projekcja  

filmu dla 

dzieci. 

Spotkanie z 

przedstawicielami 

Straży Pożarnej  

przypomnienie  

zasad bezpiecz. 

wypoczynku oraz 

profilaktyki. 

 


