
Program półkolonii „Akcja Zima 2022” 
 

Tydzień I (31.01-4.02.2022r.) 

„W świecie Narnii” 

 Poniedziałek  31.01.2022 
 

Wtorek  01.02.2022 
 

Środa  02.02.2022 
 

Czwartek  03.02.2022 Piątek  04.02.2022 

8:00-09:00 

 

Zbiórka  uczniów – 
czynności 
organizacyjne, 
śniadanie,  
ZABAWY INTEGRUJĄCE 
GRUPĘ 

 

Zbiórka  uczniów – 
czynności organizacyjne, 
śniadanie 
ZABAWY INTEGRUJĄCE 
GRUPĘ 

 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie. 
ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ 

 Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, zabawy wg 
zainteresowań 

 Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 
zabawy wg zainteresowań 

 
9.00-13.00 

 

 
Omówienie zasad 
bezpieczeństwa, 
programu akcji, 
regulaminu. 
 
Ozdoby zimowe  
w Narnii - zajęcia 
plastyczne 
 

 

Kino Janki: 
seans filmowy 
według  aktualnego 
repertuaru 

•  
  9.30-12.30 HECA Z PIECA czyli 
zabawy z gliną (warsztaty 
ceramiczne - dla każdej grupy 
przeznaczona jest 1h) 
 
 Warsztaty plastyczne – 
malujemy piaskiem!  
 

 
W świecie Narnii: 

• Zabawy na świeżym powietrzu: 
lepienie bałwana, zjeżdżanie na 
jabłuszkach/sankach  

(w zależności kto co przyniesie) 
lub 
Narnijski wielobój:  
zmagania na sali gimnastycznej 
 

 
„Poszukiwanie Aslana” – 
podchody 
 
Ceremonia pasowania  na 
Królów i Królowe Narnii. 

 Obiad Obiad Obiad 
 

Obiad 
 

 
Obiad 

13:00- 17:00 

 
Turniej wiedzy  
o wynalazkach. 
 
Wybryki w rytmie 
muzyki – terapia muzyką 
i ruchem 
 

 
Po drugiej stronie szafy – 
wielka zabawa  
w chowanego. 

 
Mieszkańcy Narnii: fauny, 
centaury -zajęcia plastyczne. 
 
Jaka to melodia?  -teleturniej 
muzyczny.  
 
 

 
Opowieści Pana Tumnusa – 
bajkoczytanie. 
 
Zabawy ruchowe na sali sportowej. 
 
 

 
Karaoke z Aslanem: 
zajęcia muzyczno - ruchowe  



 

Tydzień II (7-11.02.2022r.) 

„Hogwart i komnata tajemnic” 

 Poniedziałek  07.02.2022 
 

Wtorek  08.02.2022  Środa  09.02.2022 Czwartek  10.02.2022 
 

Piątek  11.02.2022 
 

8:00-09:00 

 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 
ZABAWY INTEGRUJĄCE 
GRUPĘ 

 

Zbiórka  uczniów – 
czynności 
organizacyjne, 
śniadanie. 
ZABAWY INTEGRUJĄCE 
GRUPĘ 

 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie. 
ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ 

Zbiórka  uczniów – 
czynności organizacyjne, 
zabawy wg zainteresowań 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 
zabawy wg zainteresowań 

 
9.00-13.00 

 

 
Omówienie zasad 
bezpieczeństwa,  
programu akcji, 
regulaminu. 

 
„Moja różdzka” - zajęcia 
plastyczne 
 
 

 
Kino Janki : 
seans filmowy 
według repertuaru 
 
 

 
Hogwart: 
Zabawy na świeżym powietrzu 
(lepienie bałwana, zjeżdżanie na 
jabłuszkach, rzucanie śnieżakami 
do celu) lub  
Turniej trójmagiczny na sali 
gimnastycznej 
 

 
Tajniki świata drewna - 
warsztaty 

 
Komnata tajemnic  
(escape room) – aby 
wydostać się  
z niej trzeba rozwiązać 
wszystkie zagadki. 
 

 
 

Obiad 
 

 
Obiad 

 
Obiad 

 
Obiad 

 
Obiad 

13:00- 17:00 

 
Domy Hogwartu: dekoracja 
oraz przygotowanie herbów. 
 
Czary – mary! Stop! – terapia 
muzyką i ruchem.  
 
 
 

 
Tablica zaklęć – 
szalone zabawy ze 
słowem. 
 

 

 
 
 

 
Pojedynki czarodziejów – gry i 
zabawy. 
 
 
 
 

 
Złoty znicz – poszukiwanie.  
 
Turniej w golfa na hali 
sportowej. 
 

 

 
Foto budka – Czy widziałeś 
tego czarodzieja? 
 
Turniej w golfa na hali 
sportowej.  
 

 

 


