
  

PROJEKT ORGANIZACYJNY PÓŁKOLONII  w AQUAPARKU „GRANIT” – 1 turnus 

  

Dzień  Godzina  Planowany program  

  

  

  

 poniedziałek  

8:00-9:30  Zbiórka uczestników półkolonii; przywitanie i zapoznanie z wychowawcami; przedstawienie regulaminu oraz 

omówienie zasad BHP obowiązujących w Aquaparku  

9:30-10:30  Zajęcia z Policją - pierwsza pomoc oraz bezpieczeństwo w czasie ferii 

10:30-11:00 II śniadanie 

11:00-12:30  Zajęcia sportowe na lodowisku / boisku lub hali sportowej (w zależności od pogody)  

12:30-13:00  Powrót do Aquaparku + owoc 

13:00-15:00  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  

      

  

  

wtorek  

8:00-9:00  Zbiórka uczestników półkolonii  

9:00-9:30  II śniadanie 

10:00-12:00 Lekcja pokazowa i zajęcia z instruktorem judo (sala gimnastyczna) 

 12:00-13:00  Powrót do Aquaparku + owoc 

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

15:00-15.30  Obiad  

15:30-16:00  Zabawy integracyjne na obiekcie  

      

  

  

 środa  

8:00-9:00  Zbiórka uczestników półkolonii, omówienie planu dnia  

9:00-9:30 II śniadanie 

10:00-12:00  Lekcja pokazowa i zajęcia z instruktorem łucznictwa (sala gimnastyczna)  

12:00-13:00  Powrót do Aquaparku + owoc 

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

15:00-15:30  Obiad  

15:30-16:00  Zabawy integracyjne na obiekcie  

      

  

  

 czwartek  

8:00-9:00  Zbiórka uczestników półkolonii + II śniadanie 

9:00-13:00  Wycieczka niespodzianka + 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  Zabawy integracyjne na obiekcie  

      

  

  

 piątek  

8:00-9:00  Zbiórka uczestników półkolonii + II śniadanie 

9:00-10:00  Lekcja pokazowa i zajęcia z instruktorem szachów 

10:00-11:00  Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień 

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

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

15:00-15:30  Obiad  

15:30-16:00  Podsumowanie półkolonii i wręczenie dyplomów  

 

 

 

 



 

PROJEKT ORGANIZACYJNY PÓŁKOLONII  w AQUAPARKU „GRANIT” – 2 turnus 

  

Dzień  Godzina  Planowany program  

  

  

  

 poniedziałek  

8:00-9:30  Zbiórka uczestników półkolonii; przywitanie i zapoznanie z wychowawcami; przedstawienie regulaminu oraz 

omówienie zasad BHP obowiązujących w Aquaparku  

9:30-10:30  Zajęcia z Policją - pierwsza pomoc oraz bezpieczeństwo w czasie ferii 

10:30-11:00 II śniadanie 

11:00-12:30  Zajęcia sportowe na lodowisku / boisku lub hali sportowej (w zależności od pogody) 

12:30-13:00  Powrót do Aquaparku + owoc 

13:00-15:00  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  

      

  

  

wtorek  

8:00-9:00  Zbiórka uczestników półkolonii 

9:00-10:00  Lekcja pokazowa i zajęcia z instruktorem szachów + II śniadanie 

10:30-11:30 Zajęcia plastyczne w Strzelińskim Ośrodku Kultury 

 12:00-13:00  Zajęcia sportowe na lodowisku / boisku lub hali sportowej (w zależności od pogody) + owoc 

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

15:00-15.30  Obiad  

15:30-16:00  Zabawy integracyjne na obiekcie  

      

  

  

 środa  

8:00-9:00  Zbiórka uczestników półkolonii, omówienie planu dnia  

9:00-9:30 II śniadanie 

10:00-12:00  Lekcja pokazowa i zajęcia z instruktorem tenisa ziemnego (sala gimnastyczna)  

12:00-13:00  Powrót do Aquaparku + owoc 

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

15:00-15:30  Obiad  

15:30-16:00  Zabawy integracyjne na obiekcie  

      

  

  

 czwartek  

8:00-9:00  Zbiórka uczestników półkolonii + II śniadanie 

9:00-13:00  Wycieczka niespodzianka + 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  Zabawy integracyjne na obiekcie  

      

  

  

 piątek  

8:00-9:00  Zbiórka uczestników półkolonii + II śniadanie 

9:00-10:00  Zajęcia na lodowisku lub zajęcia plastyczne (w zależności od pogody) 

10:00-11:00  Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień 

11:00-12:30  Lekcja pokazowa i zajęcia z instruktorem ju jitsu – japońskiej sztuki walki (sala sportowa) 

12:30-13:00 Powrót do Aquaparku + owoc 

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

15:00-15:30  Obiad  

15:30-16:00  Podsumowanie półkolonii i wręczenie dyplomów  

 

 


