
PROGRAM PŁYWACKICH PÓŁKOLONII w AQUAPARKU „GRANIT” 

 
 

Dzień Godzina Planowany program 

  

 

 
Poniedziałek 

 

 

8:00-9:00 Zbiórka uczestników półkolonii; przywitanie, zapoznanie z wychowawcami; 
przedstawienie regulaminów Aquaparku, omówienie zasad BHP 
obowiązujących uczestników podczas zajęć 

9:00-10:30 Nauka i doskonalenie pływania z instruktorem + zabawy i rekreacja na basenie 

10:30-11:00 II śniadanie 

11:00-13:00 Zajęcia sportowe na boisku lub hali sportowej (w zależności od pogody) 

13:00-13:30 Przygotowanie do wyjścia na basen + owoc 

13:30-15:00 Nauka i doskonalenie pływania z instruktorem + zabawy i rekreacja na basenie 
– pasowanie na półkolonistę 

15:00-15:30 Obiad 

15:30-16:00 Gry i zabawy - podsumowanie dnia 
   

 
Wtorek 

 

8:00-8:30 Zbiórka uczestników półkolonii 

8:30-9:00 II śniadanie 

9:00-9:30 Wyjazd na Ośrodek Wypoczynkowy do Białego Kościoła 

9:30-13:00 Plażowanie i zajęcia ogólnorozwojowe w terenie 

13:00-13:30 Powrót do aquaparku + owoc 

13:30-15:00 Nauka i doskonalenie pływania z instruktorem + zabawy i rekreacja na basenie 

15:00-15:30 Obiad 

15:30-16:00 Gry i zabawy - podsumowanie dnia 
   

  

 
Środa 

 

8:00-8:30 Zbiórka uczestników półkolonii 

8:30-10:00 Nauka i doskonalenie pływania z instruktorem + zabawy i rekreacja na basenie 

10:00-10:30 II śniadanie 

10:00-13:30 Zajęcia sportowe na boisku lub hali sportowej (w zależności od pogody) + owoc 

13:30-15:00 Nauka i doskonalenie pływania z instruktorem + zabawy i rekreacja na basenie 

15:00-15:30 Obiad 

15:30-16:00 Gry i zabawy - podsumowanie dnia 
   

  
Czwartek 

 

8.00-8.30 Zbiórka uczestników półkolonii 

8.30-9:00 II śniadanie 

9:00-9:30 Wyjazd na Ośrodek Wypoczynkowy do Białego Kościoła 

9:30-13:00 Plażowanie + ognisko 

13:00-13:30 Powrót do aquaparku + owoc 

13:30-15:00 Nauka i doskonalenie pływania z instruktorem + zabawy i rekreacja na basenie 

15:00-15:30 Obiad 

15:30-16:00 Gry i zabawy - podsumowanie dnia 
   

 

 Piątek 
 

8:00-8:30 Zbiórka uczestników półkolonii, omówienie planu dnia 

8:30-10:00 Nauka i doskonalenie pływania z instruktorem + zabawy i rekreacja na basenie 

10:00-10:30 II śniadanie 

10:00-13:00 Zajęcia sportowe na boisku lub hali sportowej (w zależności od pogody) + owoc 

13:00-14:30 Nauka i doskonalenie pływania z instruktorem + zabawy i rekreacja na basenie 

14:30-15:00 Obiad 

15:00-16:00 Podsumowanie półkolonii, wręczenie dyplomów i upominków 

 


