
Program Akcji Lato 2022- tydzień I: 27.06.2022 r.- 01.07.2022 r. W dalekiej Australii 
 27.06.2022 r. 28.06.2022 r. 29.06.2022 r. 30.06.2022 r. 01.07.2022 r. 

07.30- 08.30 Zbiórka uczestników 

półkolonii. Zapoznanie 

uczestników z regulaminem.   

Zbiórka uczestników 

półkolonii. Zabawy integrujące 

grupę.  

Zbiórka uczestników 

półkolonii. Zabawy 

integrujące grupę.  

Zbiórka uczestników 

półkolonii. Zabawy 

integrujące grupę.  

Drugie śniadanie 

Zbiórka uczestników półkolonii. 

Zabawy integrujące grupę.  

08.30- 09.00 Czynności higieniczne- mycie 

rąk. 

Drugie śniadanie. 

Czynności higieniczne- mycie 

rąk. 

Drugie śniadanie. 

Czynności higieniczne- mycie 

rąk. 

Drugie śniadanie. 

Czynności higieniczne- mycie 

rąk. 

Drugie śniadanie. 

Czynności higieniczne- mycie 

rąk. 

Drugie śniadanie. 

09.00- 10.30 Temat tygodnia- zapoznanie 

z tematyką, przybranie 

nazewnictwa przez grupy. 

 

 

Zajęcia profilaktyczne: 

-  Zajęcia na temat ,,Co to jest 

uzależnienie i jak do niego 

dochodzi?” 

Wyjazd do kręgielni, Warszawa 

ul. Gładka 

9.00- 11.30- gr. I, II, III 

10.30- 12.30- gr: IV, V, VI, VII 

Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa i kulturalnego 

zachowania podczas 

wycieczek. 

 

Zajęcia w plenerze- 

szukanie materiałów 

i wykonanie środków 

transportu umożliwiających 

dostanie się do Australii.  

8.30- 14.00 

Wyjazd do Rancza w Dolinie 

w Badowie Górnym- 

Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa i kulturalnego 

zachowania podczas 

wycieczek. 

9. 00- 13.00Wyjazd do 

Warszawy- plac zabaw 

Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa i kulturalnego 

zachowania podczas wycieczek. 

10.30- 13.30 Wyjazd do kina w Jankach 

Zapoznanie uczestników  

z zasadami bezpieczeństwa  

i kulturalnego zachowania 

podczas wycieczek. 

Zajęcia profilaktyczne: 

- Zajęcia warsztatowe na 

temat ,,Pierwszy raz, tylko 

jeden raz”. 

Zajęcia profilaktyczne: 
- Zajęcia ,,Tajemnica 

zdrowego życia”- 

uświadomienie uczestnikom 

zajęć wartości i sposobów 

prowadzenia zdrowego stylu 

życia, w tym zdrowego 

odżywiania. 

,,Złapać kangura”- zawody 

sportowe na stadionie 

szkolnym 

Grupy na wycieczce 13.00 -13.30 Odpoczynek 

13.30- 14.00 Przygotowanie do obiadu- 

higiena rąk 

Przygotowanie do obiadu- 

higiena rąk 

Przygotowanie do obiadu- 

higiena rąk 

Przygotowanie do obiadu- 

higiena rąk 

Przygotowanie do obiadu- 

higiena rąk 

14.00- 14.30 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

14.30- 16.00 Warsztaty malarskie Animacje ruchowe Warsztaty plastyczne Zajęcia profilaktyczne: 
- Zajęcia plastyczne- 

przygotowanie przez 

uczestników plakatu ,,Moje 

zdrowe posiłki” zgodnie z 

Warsztaty ceramiczne 

 

Zajęcia profilaktyczne: 

- Zajęcia sportowe z 

wykorzystaniem piłek: dwa 



Talerzem Zdrowia, piramidą 

żywienia i zasadami higieny. 

ognie, piłka nożna, tenis 

stołowy- kształtowanie zdrowej 

rywalizacji. 

16..00- 16.30 Podwieczorek 

 

 

Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek Podwieczorek 

16.30- 17.00 Zabawy ruchowe na 

stadionie, placu zabaw lub 

sali gimnastycznej. 

Zakończenie dnia 

Zabawy ruchowe, gry 

stolikowe. 

Zakończenie dnia 

Zabawy ruchowe, gry 

stolikowe. 

Zakończenie dnia 

Zabawy ruchowe na stadionie, 

placu zabaw lub sali 

gimnastycznej. Zakończenie 

dnia 

Zabawy ruchowe, gry 

stolikowe. 

Zakończenie dnia 

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. Zmiany mogą wynikać z przyczyn organizacyjnych oraz dostępności niektórych 

atrakcji. O wszystkich zmianach rodzice/ opiekunowie będą niezwłocznie poinformowani przez organizatora. 

 

Rodzice/ opiekunowie, którzy przyprowadzają dziecko na Akcję Lato 2022 w poniedziałek, proszeni są o zgłoszenie się do wychowawcy grupy, w celu 

podpisania niezbędnych zgód na wycieczki.  

 

Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w: obuwie na zmianę, odpowiednie do warunków pogodowych i planowanych 

aktywności ubranie, wodę do picia, drugie śniadanie i podwieczorek, nakrycie głowy, krem z filtrem, preparat na chorobę lokomocyjną, jeżeli dziecko 

źle znosi jazdę środkami transportu. 

 

Na wycieczki dzieci mogą zabierać kieszonkowe. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za dokonane przez uczestników zakupy  

oraz drogocenne przedmioty przyniesione przez dzieci. 

 


