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OPIS PROGRAMU 

Zadania programu 

Poniższy program powstał z myślą o dzieciach z terenu gminy Andrespol. Odpowiada potrzebom 

środowiska lokalnego w zakresie  zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom. 

 

 

Program realizowany jest poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w okresie ferii 

zimowych. Pomaga rozpoznać indywidualne zdolności, talenty i mocne strony każdego uczestnika, wspiera  

w rozumieniu i przeżywaniu pozytywnych wartości oraz pomaga w budowaniu pożądanych postaw 

społecznych. Aktywny wypoczynek poprzez zajęcia prowadzone w zdrowych i bezpiecznych warunkach 

wpłynie pozytywnie na rozwój psychofizyczny uczniów. 

 

 

Głównymi celami programu są: 

· Stworzenie warunków do aktywnego i zdrowego wypoczynku zimowego dla grupy dzieci, która nie ma 

planów na ferie zimowe, a tym samym ograniczenie kontaktu z osobami mającymi destruktywny wpływ na 

kształtowanie postaw i zachowań młodego człowieka, 

· Wsparcie rodzin mających trudności w zapewnieniu właściwej opieki dzieciom w okresie wolnym od 

zajęć. Podwyższanie samooceny uczestników poprzez odkrywanie i rozwijanie naturalnych talentów  

w aktywnych zajęciach warsztatowych i publicznej prezentacji dokonań, 

· Podnoszenie poziomu wiedzy dzieci o otaczającym świecie i rozbudzanie zainteresowań. 

· Lepsze poznanie siebie i rozumienie siebie, 

· Aktywny wypoczynek z wykorzystaniem gier i zabaw sportowych, 

· Doskonalenie sprawności fizycznej uczestników wypoczynku, 

· Zapewnienie pełnej regeneracji sił fizycznych i psychicznych, 

· Kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole, poczucia 

współodpowiedzialności za siebie i innych, 

 

 

 

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI: 

· gry i zabawy integracyjne, 

· gry i zabawy w terenie, 

· zajęcia twórcze, 

· wycieczki krajoznawczo – turystyczne, 

· relaksacja, 

 

 

Uwaga!  Nie jest przewidziane wyżywienie uczestników. Prosimy przygotować dla 

dzieci napoje i kanapki. Nie wyrazimy zgody na zakup pożywienia w ogólnodostępnym 

barze, kramiku, bufecie itp. 

 

 

 
 

 

 

 

 



                          SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ 

 

I TYDZIEŃ      13.01-17.01.2020 

PONIEDZIAŁEK – 13 .01.2020 r. rozpoczęcie  
  

 9:30 – przywitanie uczestników przez Organizatora, przedstawienie wychowawców, zapoznanie się  

 z programem półkolonii i  regulaminem,sprawdzenie listy obecności . 

9.40-–  wyjad do Łodźi na Warsztaty SLIME w Experymentarium! 

(Samodzielnie zrobicie  pachnącego slime’a z brokatem albo kolorowymi kuleczkam) 

11.30 – spacer po okolicy /przerwa na posiłek we własnym zakresie/ 

12:30-  Baśniowo i zdrowo, czyli pobyt w Grocie Solnej Relax 

14:30 - podsumowanie dnia,  pożegnanie 
  

 

WTOREK – 14.01.2020r. 

 9:10–  przywitanie uczestników i sprawdzenie listy obecności  

9.20- wyjazd do Palmiarni  
10:00 warsztaty- sukulenty  
11:45 zwiedzamy palmiarnię 

12.30- spacer po okolicy  

14.00- podsumowanie dnia, pożegnanie  

 

ŚRODA – 15.01.2020 

9.10-  przywitanie uczestników i sprawdzenie listy obecności  

9.20-wyjazd do Teatru Nowego 

10,00-My, psy spektakl familjny 

12.15- wyjazd  

13.00-podsumowanie dnia, pożegnanie  

 

CZWARTEK – 16 .01.2020r.  ( dziś zabieramy obuwie zmienne) 
 

9.30- przywitanie uczestników i sprawdzenie listy obecności 

10.00- Zabawy taneczne i animacyjne 

11.00-spacer po okolicy /przerwa na posiłek we własnym zakresie/ 

12.00- Zabawa z j.angielskim  

13.00-podsumowanie dnia, pożegnanie  

 

 PIĄTEK – 17.01.2020 r. 

9.30- przywitanie uczestników i sprawdzenie listy obecności 

9.40-wyjazd do figloraju- Zabawa Park 

10.30-Warsztaty dzieci tworzą swój własny las w słoiku. To bardzo cenna lekcja przyrody dla ciekawych 
świata dzieci, które uwielbiają łączyć naukę z dobrą zabawą. 

11,30-zabawa na całym terenie Zabawa Park oraz korzystanie ze wszystkich atrakcji  parku ( park 
trampolin, zjeżdżalnie, baseny z piłeczkami, dmuchańce, figloraj, mini park linowy, automaty do gier ). 

15.00-podsumowanie dnia, pożegnanie  


