
Wypoczynek zimowy w formie półkolonii w ramach promocji zdrowia 
i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków FSUSR 

w kwocie 250 zł na każdego uczestnika 

 

 

 

 

Ramowy plan półkolonii zimowych 

zorganizowanych 

w dniach 11- 15 stycznia 2021 r. 

 
 Wohyń 

11. 01.2021 r. 
Poniedziałek 

9.00- 9.15- schodzenie się dzieci,zapoznanie z procedurami przestrzeganie 
bezpieczeństwa w ramach Covid-19, zapoznanie z regulaminem półkolonii 
9. 15- 9.30- II śniadanie, 
9.30- 12.30- zajęcia mydlarskie, wykonywanie mydełi kul do kąpieli/zabawy ruchowe 
12.30- 13.00- obiad, 
13.00-15.00- zajęcia kulinarne, ciasteczka z witrażem/ zabawy i gry ruchowe 

12.01. 2021 r. 
Wtorek 

9.00- 9.15- schodzenie się dzieci,pomiar temperatury, przypomnienie procedur 
przestrzeganie bezpieczeństwa w ramach Covid-19 
9. 15- 9.30- II śniadanie, 
9.30- 11.00- zajęcia teatralne, wykonanie pacynek, kukiełek 
11.00- 11.30- zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, 
11.30- 12.30- zajęcia teatralne c.d., 
12.30- 13.00- obiad, 
13.00-15.00- zajęcia plastyczne, wykonanie lampionów. 

13.01.2021 r. 
Środa 

9.00- 9.15- schodzenie się dzieci, pomiar temperatury, przypomnienie procedur 
przestrzeganie bezpieczeństwa w ramach Covid-19 
9.15-12.30 -I grupa: wycieczka do lasu, BHP poruszania się w lesie; przyroda zimą, 
sposoby na przetrwanie, spotkanie z leśnikiem, ognisko 
II grupa 
9. 15- 9.30- II śniadanie, 
9.30- 10.00-  zajęcia plastyczne, ozdabianie balonów 
10.00- 11.00- zabawy ruchowo- taneczne przy muzyce, 
11.00-11.30- spacer 
11.30- 12.30- malowanie obrazów, 
12.30- 13.00- obiad, 
13.00-15.00- zajęcia kulinarne, mini pizza/ zabawy i gry ruchowe. 

14.01.2021 r. 
Czwartek 

9.00- 9.15- schodzenie się dzieci, pomiar temperatury, przypomnienie procedur 
przestrzeganie bezpieczeństwa w ramach Covid-19 
9.15-12.30- II grupa: wycieczka do lasu, BHP poruszania się w lesie; przyroda zimą, 
sposoby na przetrwanie, spotkanie z leśnikiem, ognisko 
I grupa 
9.15- 9.30- II śniadanie, 
9.30-10.00- zajęcia plastyczne, ozdabianie balonów 
10.00-11.00- zabawy ruchowo- taneczne przy muzyce,  
11.00-11.30-spacer 
11.30-12.30-malowanie obrazów 
12.30- 13.00- obiad, 
13.00- 15.00- zawody sportowe, mecz piłki nożnej, rozgrywki w dwa ognie, wyścigi 
rzędów 

15.01.2021 r. 
Piątek 

9.00- 9.15- schodzenie się dzieci, pomiar temperatury, przypomnienie procedur 
przestrzegania bezpieczeństwa w ramach Covid-19 
9. 15- 9.30- II śniadanie, 
9.30- 12.30- konkurs plastyczny- „Zima wokół nas”/ zabawy na dmuchanej zjeżdżalni, 
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12.30- 13.00- obiad, 
13.00-14.30- zajęcia kulinarne, gofry 
14.30- 15.00- podsumowanie, rozdanie dyplomów, pożegnanie z uczestnikami 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


