
PROGRAM PŁYWACKICH PÓŁKOLONII w AQUAPARKU „GRANIT” 

 
 

Dzień Godzina Planowany program 

  

 

 
Poniedziałek 

 

 

8:00-8:30 Zbiórka uczestników półkolonii; przywitanie, zapoznanie z wychowawcami; 
omówienie regulaminów i zasad BHP obowiązujących uczestników 

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

10:30-11:00 Wyjazd na Ośrodek Wypoczynkowy do Białego Kościoła + II śniadanie 

11:00-13:00 Plażowanie i zajęcia ogólnorozwojowe na terenie ośrodka 

13:00-14:30 Zajęcia sportowe lub plastyczne + owoc 

14:30-15:00 Wyjazd i powrót do Aquaparku 

15:00-15:30 Obiad 

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

 
Wtorek 

 

8:00-8:30 Zbiórka uczestników półkolonii 

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

10:30-11:00 Wyjazd na Ośrodek Wypoczynkowy do Białego Kościoła + II śniadanie 

11:00-12:30 Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 

12:30-14:30 Plażowanie i zajęcia ogólnorozwojowe na terenie ośrodka + owoc 

14:30-15:00 Wyjazd i powrót do Aquaparku 

15:00-15:30 Obiad 

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

  

 
Środa 

 

8:00-8:30 Zbiórka uczestników półkolonii 

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

10:30-11:00 Wyjazd na Ośrodek Wypoczynkowy do Białego Kościoła + II śniadanie 

11:00-12:30 Plażowanie + rowerki wodne 

12:30-14:30 Zajęcia ruchowe + grill + owoc 

14:30-15:00 Wyjazd i powrót do Aquaparku 

15:00-15:30 Obiad 

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

  
Czwartek 

 

8.00-8:15 Zbiórka i wyjazd na wycieczkę niespodziankę 

8:15-9:30 Przejazd + II śniadanie 

9:30-12:30 Wycieczka 

12:30-13:45 Powrót do Aquaparku 

13:45-14:00 Owoc i przygotowanie do wejścia na basen 

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 

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

10:30-11:00 Wyjazd na Ośrodek Wypoczynkowy do Białego Kościoła + II śniadanie 

11:00-12:00 Zajęcia z policją – wykład nt. niebezpieczeństw i przeciwdziałaniu uzależnieniom 

12:00-13:30 Plażowanie + owoc 

13:30-14:30 Zajęcia rozwojowe 

14:30-15:00 Wyjazd i powrót do Aquaparku 

15:00:15:30 Obiad 

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