
Program półkolonii zimowej 
w Publicznej Szkole Podstawowej  

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie 
 
 
CZAS TRWANIA:  

 
● TURNUS  – 5 dni: 11.01.2021 r. do 15.01.2021 r. 

 
 
 

ORGANIZATOR: GOSIR NOVI - Rzezawianka 
 

UCZESTNICY: uczniowie klas 1- 4 PSP 
 
 

GODZINY, W KTÓRYCH BĘDĄ REALIZOWANE ZAJĘCIA: 8.00- 16.00 
 
 
CEL GŁÓWNY: 

● zorganizowanie wypoczynku dzieci podczas ferii zimowych w okresie pandemii COVID 

19. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

● ukazywanie wartości ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego, 

● nabywanie właściwych postaw i nawyków, związanych z dbaniem o zdrowie własne 

i innych, 

● kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób, 

● rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę i sport, 

● integrowanie uczniów, 

● rozwijanie zainteresowań i uzdolnień: artystycznych, sportowych, informatycznych i 

społecznych, 

● nabywanie umiejętności przydatnych w grupie: porozumiewania się, radzenia sobie 

z trudnościami i współdziałania, 

● kulturalne spożywanie posiłków i uświadamianie roli posiłków dla prawidłowego 

rozwoju, 

● wzmacnianie poczucia własnej wartości i zadowolenia. 

 

 



REGULAMIN PÓŁKOLONII: 
1. Półkolonia odbywa się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia. 

2. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas 1- 4 PSP. 

3. Zajęcia odbywają się wg opracowanego programu i planu w budynku szkoły           

(świetlica, sala gimnastyczna) oraz na innych obiektach – podwórko, boisko szkolne,           

plac zabaw itp. 

4. Grupą opiekuje się wychowawca- nauczyciel szkoły. 

5. W świetlicy, sali  gimnastycznej itp. obowiązuje regulamin tych pomieszczeń. 

6. Uczestnicy przestrzegają czasu schodzenia się. Obowiązuje zmiana obuwia i 

odpowiedni ubiór, maseczka. 

7. Przechodzenie do pomieszczeń na zajęcia, posiłki, wyjścia odbywa się całą grupą, 

w sposób zorganizowany i pod opieką wychowawcy. 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKOM 
PODCZAS POBYTU NA PÓŁKOLONII 

Uczestnicy półkolonii 

Wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. 

Zapoznali się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału  
i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły. 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii 

1. Zapoznali się z wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków 
udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły. 

2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny 
kontakt umożliwiający szybką komunikację. 

3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii,  
jeśli  u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności 
temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności). 

4. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi,  
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

5. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.  
W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,  

d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
dezynfekcja rąk). 

6. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę 
przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania 
udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic 
decyduje  
o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie  
tej decyzji z lekarzem prowadzącym. 

7. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę 
nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa. 

 



PROGRAM ZAJĘĆ 
Do każdego dnia zajęć zostanie przypisany inny temat. 
TEMATY: 

⎯ Dzień kosmicznego ludka 
⎯ Dzień kowbojski / Dzień rycerza / Dzień księżniczki 
⎯ Dzień teatralny 
⎯ Dzień małego łasucha i pracusia  
⎯ Dzień wróżek i czarodziejów 

W trakcie trwania półkolonii przewidziana jest ZABAWA KARNAWAŁOWA. 
 
W każdym z dni tematycznych przewiduje się następujące bloki zajęć: 
 

1. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE: 
⎯ gry edukacyjne, planszowe i ruchowe, 
⎯ zabawy integrujące uczniów, 
⎯ zajęcia plastyczne, 
⎯ kalambury. 

 
2. EKSPERYMENTOWANIE: 
- doświadczenia 
- wykonywanie prostych przyrządów i pomocy do doświadczeń 
 
3. ZAJĘCIA Z WYKORZYSTANIEM MULTIMEDIÓW: 

⎯ zadania i gry z wykorzystaniem bazy szkoły, dostosowane do wieku 
uczniów i ich umiejętności, 

⎯ zagadki, rebusy, bajki i malowanki, 
⎯ tworzenie grafik, tekstów. 

 
1. ZAJĘCIA SPORTOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ: 

⎯ gry zespołowe, 
⎯ zabawy ruchowe z elementami rywalizacji, 
⎯ tory przeszkód, 
⎯ konkursy sportowe. 

 
2. ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 
W zależności od warunków pogodowych w czasie ferii zimowych: 

⎯ zabawy na boisku szkolnym, 
⎯ zabawy na śniegu (w miarę warunków pogodowych), 
⎯ zabawy na placu zabaw, 
⎯ spacery. 

 
3. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: 

⎯ plastyczne: malowanie, rysowanie, 
⎯ techniczne: konstruowanie, 
⎯ muzyczne, 
⎯ taniec. 

 
4. ZABAWY ZE SŁOWEM: 

⎯ małe formy teatralne, 
⎯ bajki i przedstawienia dla dzieci. 



 
RAMOWY PLAN DNIA 

 
Prowadzenie poszczególnych zajęć będzie uzależnione od tematu dnia,. 
 
8.00 - 8.30   - schodzenie się, zabawy indywidualne i grupowe, 
 
8.30 - 9.00   - omówienie planu dnia, zajęcia świetlicowe, 
 
9.00 - 10.00  - eksperymentowanie 
 
10.00 - 11.30 - zajęcia na sali gimnastycznej bądź na świeżym powietrzu,  
 
11.30 - 12.00 - zajęcia świetlicowe, 
 
12.00 - 12.30 - przygotowanie do obiadu i obiad 
 
13.00 - 14.00 - poobiedni relaks, zabawy ze słowem 
 
14.00 - 15.00 -  zajęcia kulturalne i artystyczne, 
 
15.00  - 15.15 - podwieczorek, 
 
15.15 - 16.00 - zajęcia komputerowe, podsumowanie dnia. 
 
 
 
 
 
 


