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Zimowe Półkolonie Językowe 

"Fun and Games in English – Penguins in 

action” 
 

      TURNUS II – 28.01 – 01.02.2019 r. 

Poniedziałek       

Godzina Zajęcia 

7:30 – 9:00 Zajęcia dla porannych ptaszków 

9:00 
Zbiórka dzieci,  sprawdzenie kart zgłoszeniowych i obecności, przedstawienie 
wychowawców i dzieci, omówienie programu na tydzień oraz bezpiecznych 
zasad zachowania w szkole oraz podczas wyjść. 

9:30 - 10:00 Omówienie zasad bezpieczeństwa na półkoloniach 

10:10 – 12:00 
 „Poprzez zabawę można się dużo nauczyć” 
Zabawy w języku angielskim „POZNAJMY SIĘ 

12:30 – 13:30 Obiad 

14:00 – 15:30 Wyjście na lodowisko/narty na Dojlidach 

16:15 Zebranie rodziców 

16:00 - 16:30 Odbieranie dzieci przez opiekunów.  
 

Wtorek       

Godzina Zajęcia 

7:30 – 9:00 Zajęcia dla porannych ptaszków 

9:00 
Zbiórka dzieci, sprawdzenie obecności oraz przedstawienie i omówienie 
programu dnia.  
Wybór KAPITANA DNIA + Piosenka na powitanie dnia – IN ENGLISH 

9:30 – 11:30 Zajęcia komunikacyjne z języka angielskiego 

11:45 – 12:15 Obiad „Bar słoneczny” 

13:30 – 15:40 
Warsztaty taneczne 



16:00 - 16:30 Odbieranie dzieci przez opiekunów 

 

Środa        

Godzina Zajęcia 

7:30 – 8:45 Zajęcia dla porannych ptaszków 

9:00 
Zbiórka dzieci, sprawdzenie obecności oraz przedstawienie i omówienie 
programu dnia.  
Wybór KAPITANA DNIA + Piosenka na powitanie dnia – IN ENGLISH 

9:30 – 11:05 Zajęcia komunikacyjne z języka angielskiego 

11:35 – 12:30 Obiad "Bar słoneczny" 

13:30 – 15:00 Wyjście do papugarni/warsztaty ceramiczne 

16:00 - 16.30 Odbieranie dzieci przez opiekunów 

Czwartek        

Godzina Zajęcia 

7:30 – 9:20 Zajęcia dla porannych ptaszków 

9:25 
Zbiórka dzieci, sprawdzenie obecności oraz przedstawienie i omówienie 
programu dnia.  
Wybór KAPITANA DNIA + Piosenka na powitanie dnia – IN ENGLISH 

9:30 – 11:05 Zajęcia komunikacyjne z języka angielskiego 

11:30 – 12:15 Obiad "Bar słoneczny" 

12:30 - 15:45 Zabawy na śniegu/warsztaty sensoryczne; seans filmowy+popcorn 

16:00 - 16:30 Odbieranie dzieci przez opiekunów 

Piątek        

Godzina Zajęcia 

7:30 – 8:00 
Zbiórka dzieci, sprawdzenie obecności oraz przedstawienie i omówienie 
programu dnia.  
Wybór KAPITANA DNIA + Piosenka na powitanie dnia – IN ENGLISH 

8:00 - 9:00  Turniej językowo-sportowy 

10:30 – 12:00 „Najciekawsza atrakcja półkolonii – ozdabiamy pamiątkowe ramki ze zdjęciem 

13:30 – 13:45  Zabawy na śniegu lub turniej gier planszowych                                                               

14:00 - 15:45 
 Obiad – warsztaty kulinarne – wycieczka do TelePizzy, poznanie pracy 
restauracji „od kuchni”, samodzielne przygotowanie pizzy 

16:00 - 16:30 Odbieranie dzieci przez opiekunów, pożegnanie się z dziećmi 
 

* PROGRAM  PÓŁKOLONII  może  delikatnie  ulec  zmianie  


