
PÓŁKOLONIE REKREACYJNE 

Termin: 13 - 17.01.2020 od 9.00-16.00 

Wyżywienie: we własnym zakresie lub obiad w stołówce SSM 

Wiek uczestników: 7-12 lat 

Ilość uczestników: 30 osób 

Miejsce: Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego  

Al. Grunwaldzka 244                                                      

Program ramowy 

13.01.2020 – spotkanie organizacyjno- porządkowe, omówienie regulaminu półkolonii, zajęcia rekreacyjne, gry i 
zabawy integrujące grupę, zajęcia plastyczne, ognisko. 

14.01.2020- wtorek-wyjazd na pływalnię Osowa, zajęcia rekreacyjne , gry i zabawy relaksacyjne 

15.01.2020 – środa- wyjście na lodowisko , Hala Olivia, zajęcia rekreacyjne, gry planszowe, zajęcia plastyczne 

16.01.2020 – czwartek – wyjazd na pływalnię Osowa, zajęcia rekreacyjne, zajęcia plastyczne i twórcze. 

17.01.2020 – piątek – wyjście do kina, zajęcia rekreacyjne, plastyczne, ognisko na zakończenie półkolonii 

 

Program   szczegółowy:                                                                      

13.01.2020 – poniedziałek 

9.00 – zbiórka uczestników półkolonii 

9.00 – 9.30 – przedstawienie regulaminu półkolonii 

 9.30 – 10.00 -  II śniadanie 

10.00 – 14.00 zajęcia tematyczne ( rekreacyjne, plastyczne, zabawy integrujące grupę) 

12.30- obiad dla chętnych uczestników 

14.00- 16.00 ognisko z kiełbaskami 

16.00 – zakończenie półkolonii 

 

14.01.2020 – wtorek 

9.00 – zbiorka uczestników .Przedstawienie programu dnia , regulaminu wyjazdu na basen. 

9.30-10.00  II śniadanie 

10.00-14.30 przejazd PKM do Gdańsk Osowa, przejście na basen, zajęcia na basenie, powrót . 

15.00 obiad, zajęcia relaksacyjne 

16.00 zakończenie półkolonii 

 



 

15.01.2020 – środa. 

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii. Przedstawienie planu dnia i regulaminu wyjścia na lodowisko. 

9.30-10.00  II śniadanie 

10.00-13.00 wyjście na lodowisko, zajęcia na lodowisku. 

13.00 powrót, zajęcia rekreacyjne, plastyczne 

14.00 obiad 

14.30- 16.00 zabawy integracyjne, plastyczne, gry planszowe 

16.00 – zakończenie półkolonii 

                                                                                 

16.01.2020 – czwartek 

9.00 – zbiorka uczestników .Przedstawienie programu dnia , regulaminu wyjazdu na basen. 

9.30-10.00  II śniadanie 

10.00-14.30 przejazd PKM do Gdańsk Osowa, przejście na basen, zajęcia na basenie, powrót . 

15.00 obiad, zajęcia relaksacyjne 

16.00 zakończenie półkolonii 

                                                                                  

17.01.2020 – piątek 

9.00 – zbiorka uczestników półkolonii 

9.30-10.00  II śniadanie  

10.00-13.00 wyjście do kina Helios  

13.00 powrót 

13.30 obiad dla chętnych  

14.00- 16.00 ognisko z kiełbaskami, zabawy przy ognisku. 

16.00 zakończenie półkolonii 

Program półkolonii może ulec zmianie. 

  


