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Wypoczynek letni w formie półkolonii w ramach promocji zdrowia 

i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków FSUSR 

w kwocie 450 zł na każdego uczestnika 

 

 

Ramowy plan półkolonii letnich 

w dniach 22-31.08.2022 r. - Domaszewnica 

 

22.08.2022 r.  (poniedziałek) 

9.00 - Przywitanie uczestników, przedstawienie programu oraz szczegółowych planów zajęć, a także 

zapoznanie z regulaminami  półkolonii, procedur w przestrzeganiu  bezpieczeństwa w wodzie, na drodze 

publicznej i podczas zabaw. Przestrzeganie zasad higieny i zdrowego stylu życia, unikanie kontaktu z 

ludźmi chorymi. 

9.30 - Śniadanie 

10.00 - Zajęcia z animatorem 

13.30 - Obiad  

14.00 – Zajęcia z animatorem cd. 

15.00 - Podsumowanie dnia i pożegnanie uczestników 

 

23.08.2022r. (wtorek) 

09.00 - Przywitanie uczestników, zapoznanie z planem wycieczki, przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy 

Wyjazd do Rancza ARKA w Sernikach 

II Śniadanie w plenerze 

10.00 - Obserwacja zwierząt żyjących na ranczu, zjeżdżalnia linowa, przejażdżka wozem taborowym, 

dmuchańce itp. 

13.30 - Obiad  

Przejażdżka „Wesołą ciuchcią”, zajęcia na placu zabaw 

16.00 - Powrót i odbiór dzieci- plac przy Szkole Podstawowej w Domaszewnicy  

 

24.08.2022 r.  (środa) 

09.00 - Przywitanie uczestników, przedstawienie szczegółowego planu zajęć oraz regulaminu półkolonii 

09.15 - Śniadanie 

10.00 - Wyjazd na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie lub Aqua Miś w Radzyniu 

Podlaskim 

10.30 - Zabawy wodne na basenie 

14.10 - Obiad 

15.00 - Podsumowanie dnia i pożegnanie uczestników 
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25.08.2022 r. (czwartek) 

9.00 - Przywitanie uczestników, zapoznanie z planem wycieczki, przypomnienie zasad bezpiecznego 

zachowania się podczas zabaw oraz poruszania się po drogach publicznych,  

9.15 Wyjazd  do Parku Przygody w Siedlcach 

II śniadanie w plenerze 

10.00 - Zabawy w parku linowym, zajęcia na placu zabaw pod nadzorem Wychowawców 

14.00 – Obiad w restauracji McDonald’s 

16.00 - Powrót i odbiór dzieci - plac przy Szkole Podstawowej w Domaszewnicy 

 

26.08.2022 r. (piątek) 

9.00 - Przywitanie uczestników, przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na basenie 

9.15 - Śniadanie 

9.30- Wyjazd na basen do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie lub Radzyniu Podlaskim 

10.00 - Zabawy wodne na basenie 

14.00 - Obiad 

15.00 - Podsumowanie dnia i pożegnanie uczestników 

 

27.08.2022 r. (sobota) – nocowanie w GOKu 

17.00 - Przywitanie uczestników, przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw 

grupowych 

17.15– Ognisko, popis wokalnych możliwości uczestników (wspólny śpiew pod kierunkiem 

Wychowawców: szanty, ballady itp.,)  gry i zabawy przy ognisku 

19.30 - Kino na leżakach 

21.30 - Dyskoteka  

22.15 - toaleta wieczorna 

22.30 - Cisza nocna – nocleg w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie 

 

28.08.2022 r. (niedziela) 

08.00 - Pobudka, toaleta poranna, gimnastyka 

08.30 – Śniadanie 

Po śniadaniu zajęcia z Wychowawcami: np. gra terenowa, zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne itp. 

12.00 – obiad 

12.15 Podsumowanie dnia, pożegnanie uczestników 
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29.08.2022r.  (poniedziałek) 

7.30 - Przywitanie uczestników, zapoznanie z planem wycieczki,  

7.45 Wyjazd do Farmy Iluzji  

II Śniadanie w plenerze 

09.30 - Zabawy w parku rozrywki z torami przeszkód, iluzjami optycznymi i innymi, pokazami magii, 

labiryntem i tyrolką, kopalnia złota, dom do góry nogami, zjeżdżalnie, dmuchańce, park linowy itp. 

13.30 – Obiad 

Zabawy w Farmie Iluzji c.d 

17.00 - Powrót i odbiór dzieci - plac przy Szkole Podstawowej w Domaszewnicy 

30.08.2022 r. (wtorek) 

8.00 - Przywitanie uczestników i zapoznanie z planem wycieczki 

8.15 - Wyjazd Krainy Rumianku w Hołownie  

II Śniadanie w plenerze 

10.00  - Warsztaty zielarskie/opcjonalnie ścieżka edukacyjna od ziarna do chleba, warsztaty garncarskie, 

pieczenie rogalików, robienie masła itp. 

14.00 Obiad, degustacja rogalików i innych produktów wykonanych przez dzieci np. chleba,  masła 

16.30 - Powrót i odbiór dzieci - plac przy Szkole Podstawowej w Domaszewnicy 

 

31.08.2022 r.  (środa) 

09.00 - Przywitanie uczestników, zapoznanie z planem dnia 

09.15 – II Śniadanie 

9.20 - Zajęcia z wychowawcami, olimpiada sportowa 

13.30 – Obiad 

Olimpiada sportowa cd., dla chętnych - konkurs plastyczny np. „Moja przygoda na półkoloniach” 

14.30 - Podsumowanie półkolonii – spotkanie ze wszystkimi uczestnikami, wręczenie nagród za konkurs 

plastyczny, współzawodnictwo w sporcie, dyplomów i drobnych upominków za uczestnictwo 

w wypoczynku 

15.00 - Pożegnanie uczestników, zakończenie półkolonii. 

 


