PÓŁKOLONIE LETNIE – PROGRAM ZAJĘĆ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 KATOWICE.
CZAS: 28.06.2021 – 09.06.2021
W GODZINACH 8.00 – 16.00
-Dzieci są przyprowadzane do szkoły do godz. 8.30, wchodzą do szkoły
samodzielnie, rodzice nie wchodzą do szkoły. Są odbierane do godz.16.00.
-Każdy uczestnik przynosi własne śniadanie i picie (dużo picia!!!), obiad będzie
zapewniony podczas dnia.
- Dzieci będą miały mierzoną temp. ciała i jeśli będzie ona niepokojąca dziecko
nie zostanie przyjęte w tym dniu na półkolonie, a jeśli będzie to podczas dnia,
rodzic zostanie wezwany po odbiór dziecka.
- Każdy uczestnik przynosi worek ze strojem na wf, własne piórniki, kredki,
maseczkę.
- Bardzo prosimy aby dziecko było dobrze ubrane: czapki z daszkiem,
posmarowane kremem z filtrem buzia i ręce (można go spakować do plecaczka)
ponieważ będziemy dziennie wyjeżdżać na wycieczki, wyjścia lub na boisko
szkolne, rzeczy podręczne, śniadanie, wodę, kieszonkowe dziecko ma w małym
plecaku, który zabiera na wycieczki.
PROWADZĄCY ZAJĘCIA:
Kierownik- Barbara Kleinert tel. 600306802 (prywatny w razie potrzeby)
Wychowawcy- Kornelia Magiera, Anna Rzyman,
Grażyna Knop, Marta Gibas.
OGÓLNY PLAN DNIA PODCZAS PÓŁKOLONII:
8.00 –8.30 Zbiórka, pomiar temperatury ciała przy wejściu.
8.30 – 9.00 – Przywitanie , śniadanie (prowiant własny)
9.00 – 14.00 – Zajęcia w terenie, programowe warsztaty, wycieczki lub z osobą
prowadzącą , spacery do parku lub do lasu, spotkania z ciekawymi ludźmi.
13.00 – 13.30 Obiad w szkole lub posiłek na wycieczce.
13.30 – 16.00 Zajęcia programowe w szkole, warsztaty plastyczno - techniczne,
teatrzyk, zajęcia muzyczno – ruchowe.
16.00 - Przekazanie dzieci pod opiekę rodziców.
Program na pierwszy tydzień półkolonii 28.06.2021 – 02.07.2021
Poniedziałek– 28.06.2021 (w tym dniu obiad na terenie szkoły)
Zbiórka dzieci do godz. 8.30
- Podział uczestników na grupy i przydział wychowawców – opiekunów.
zabawy integracyjne wewnątrz grup z zachowaniem zasad higieny.
- Ustalenie wspólnych zasad i reguł.

9.30 – wyjazd autokarem spod szkoły na basen MOS TYCHY, powrót ok. 13.30
proszę zabrać spakowaną torbę na basen: klapki, strój, ręcznik, żel czepek jeśli
dziecko posiada.
13.30- 14.00 obiad w szkole
14.00 –15.00 Teatr z Krakowa przedstawi sztukę „Mówię nie wszystkiemu co
złe” na sali gimnastycznej
15.00 – 16.00 zabawy ruchowe na boisku szkolnym
Wtorek– 29.06.2021
Zbiórka do godz. 8.15 ( w tym dniu obiad na terenie szkoły)
8.15 Wyjście piesze do CH LIBERO do kina Helios na film pt.:”Minionki”,
11.00 – 12.30 sala zabaw „Koko Fabryka Łobuziaków” w Libero
13.30 – 14.00 obiad w szkole
14.30 – 16.00 gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym, zajęcia plastyczne,
koraliki pyssla dla chętnych w świetlicy.
Środa– 30.06.2021 (W tym dniu w ramach obiadu kiełbaska z ogniska)
Zbiórka do godz. 8.30 powrót 16.00
-Całodniowa wycieczka do lasu i gospodarstwa z hodowlą Alpak w Porębie pod
Górą Św. Anny.
-Spacer po lesie z alpakami, karmienie zwierząt i ich obserwowanie.
- Warsztaty z wełną.
- Spacer na Górę Św. Anny, amfiteatr
- Ognisko lub grill z kiełbaskami ( kto nie lubi to pieczenie chleba, zabrać
więcej śniadania), dużo picia.
Czwartek – 01.07.2021 ( W tym dniu w ramach obiadu kiełbaska z grilla)
Zbiórka do godz. 8.15 powrót ok. 16.00
- Całodzienna wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Rancho
Artemidy” pod Krzeszowicami.
- Pochody,
- Warsztaty,
-Spotkanie ze zwierzętami w gospodarstwie wiejskim,
- Pieczenie kiełbasek.
Piątek – 02.07.2021 ( W tym dniu w ramach obiadu zupa w Ustroniu)
Zbiórka do godz. 8.15 powrót ok.16.00
-Całodzienna wycieczka do Leśnego Parku niespodzianek w Ustroniu.
- Zwiedzanie parku, ścieżka edukacyjna
- Oglądanie zwierząt,
- Zabawy na placu zabaw,
- Pokaz lotów ptaków drapieżnych.

Program na II tydzień 05.07.2021 – 09.07.2021
Poniedziałek– 05.07.2021 ( Obiad w tym dniu w szkole)
Zbiórka do godz. 9.00 powrót na godz.14.00
- Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub do Skansenu.
Zwiedzanie ZOO, oglądanie zwierzątek
- Spacer po parku, zakup lodów.
Wtorek– 06.07.2021 ( W ramach obiadu kiełbaska z ogniska)
Zbiórka do godz. 8.30 powrót 16.00. ( wygodny strój)
- Całodniowa wycieczka do Wioski Indiańskiej pod Jaworznem.
- Poznanie życia Indian, gra na instrumentach, oglądanie biżuterii, strojów i
innych przedmiotów Indian,
- Sprawnościowy tor przeszkód,
- Ognisko z kiełbaskami,
- Zakup pamiątek (kieszonkowe we własnym zakresie).
Środa– 07.07.2021 (Obiad w tym dniu w szkole)
Zbiórka do godz. 8.00
- 8.15 – wyjazd autokarem spod szkoły na basen MOS TYCHY, powrót ok.
12.00 proszę zabrać spakowaną torbę na basen: klapki, strój, ręcznik, żel czepek
jeśli dziecko posiada.
13.00- 13.30 obiad w szkole
14.00 –15.00 Warsztaty i pokaz „Mrówki” na sali gimnastycznej
15.00 – 16.00 zabawy ruchowe na boisku szkolnym
Czwartek – 08.07.2021 (W ramach obiadu zupa pomidorowa na wycieczce)
Zbiórka do godz. 8.30 powrót na 16.00
- Całodzienna wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Pod Skałką” w
Przybynowie.
- Słodki poczęstunek,
- Zwiedzanie gospodarstwa, karmienie zwierząt,
- warsztaty dojenia krowy, degustacja mleka,
- zakup pamiątek (zabrać kieszonkowe),
- Zabawy na dmuchanych zamkach itp. urządzeniach.
Piątek – 09.07.2021 (W tym dniu obiad w szkole)
Zbiórka do godz. 8.15
- 8.15 Wyjście piesze do CH LIBERO do kina Helios na wybrana nowość
filmową,

11.00 – 12.30 sala zabaw „Koko Fabryka Łobuziaków” w Libero
13.30 – 14.00 obiad w szkole
14.30 – 16.00 gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym, zajęcia plastyczne,
koraliki pyssla dla chętnych w świetlicy.
- Pożegnanie dzieci pamiątkowymi dyplomikami i niespodziankami.
- Porządkowanie sal i przekazanie dzieci pod opiekę rodziców.

Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
W razie deszczowej aury możemy zamienić wycieczkę lub z niej
zrezygnować.

