
Program półkolonii „Akcja Lato 2022” 
 

Tydzień I (27.06-1.07.2022r.) 

“W stumilowym lesie” 

 27.06.2022 r. 28. 06.2022 r. 29. 06.2022 r. 30.06.2022r. 1.07.2022r. 

07:30-09:00 

 

Zbiórka  uczniów - organizacja, 
zasady bezpieczeństwa, program, 

regulamin. 
 

 

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 

 

INTEGRACJA 
Herby grup: Prosiaczka, 

Tygryska, Sowy, Kangurka - 
zajęcia plastyczne. 

MUZEUM MOTORYZACJI  
I TECHNIKI OTRĘBUSY 

KINO JANKI SALA ZABAW DIGILOO SADY KLEMENSA, 
PARK LINOWY (wymagana ZGODA 
RODZICÓW) + KIEŁBASKI Z GRILLA 

 Obiad Obiad Obiad 
 

Obiad 
 

 
 

13:00- 17:00 

Wyprawa  
do “Stumilowego lasu” 

 tor przeszkód 

Zajęcia z 

programuprofilaktycznego 

Karaoke. 

Nauka piosenki o Kubusiu 

Puchatka 

 

“Brykanie i skakanie”- 
zabawy ruchowe przy 

muzyce 

Zajęcia z 

programuprofilaktycznego 

 
Tworzenie gry planszowej 

“Stumilowy las” 

Rysowanie Kubusia Puchatka. 
Turniej “kamień - nożyce - 

papier” 

 

Tydzień II (4-8.07.2022r.) 

“Akademia Pana Kleksa” 

 4.07.2022 r.  5. 07.2022 r. 6. 07.2022 r. 7. 07.2022 r. 8. 07.2022 r. 

07:30-09:00 

 

 
Zbiórka  uczniów - 

organizacja, zasady 
bezpieczeństwa, program, 

regulamin. 

 
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 

 

INTEGRACJA 
Lekcja kleksografii-  

najpiękniejsze kleksy- zajęcia 
plastyczne 

ZAGRODA ZWIERZYNIEC – 
NOWY PRAŻMÓW 

KINO JANKI SALA ZABAW 
Airo Space Kids 

DOLINA BOBRÓW - 
WARSZTATY +OBIAD 

 
 

Obiad 
 

 
Obiad 

 
Obiad 

 
Obiad 

 

 
 
 

13:00- 17:00 

Zajęcia z 
programuprofilaktycznego 

 
Podchody w Bajdocji 

Podróż statkiem do Bajdocji – 
tworzenie bezludenj wyspy  

i spotaknie z piratami 

Konkurs na najpiękniejsze 
piegi - złote, świecące i 

kolorowe. 

Zajęcia z 

programuprofilaktycznego 

 

Budowanie muru. Zbuduj z 
nami mur Akademii. 

Poszukiwanie magicznego 
guzika - który guzik jest zgubą 

Szpaka Mateusza? 

Jaka to melodia - teleturniej z 
muzyką filmową 

Zajęcia z 

programuprofilaktycznego 

 
 

 

Tydzień III (11-15.07.2022r.) 

DLA KAŻDEGO COŚ FAJNEGO       
 11.07.2022 r. 12. 07.2022 r. 13. 07.2022 r. 14.07.2022 r. 15.07.2022 r. 

 
Ruch to zdrowie! Odkrywaj kosmos 

Dzień eksperymentów 
kulinarnych 

Historia nie musi  
być nudna! 

Dzień przyrodniczy 

 
07:30-09:00 

 

Zbiórka  uczniów - organizacja, 
zasady bezpieczeństwa, program, 

regulamin. 
 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie 

 
9.00-12.00 

 

 
Niezwykłe zawody – 

przygotowanie rekwizytów  

 

Do biegu – gotowi – start! - 

rywalizacja i fair play.  

(grupy rywalizują w 

przygotowanych przez siebie 

konkurencjach)  

 
 

Sala zabaw INCA PLAY  
 
Szalona zabawa oraz warsztaty 
„Las w słoiku” (9.00-13.00) 

 
Szkoła detektywów -  

“Na tropie cukru”  

 

Zdrowa przekąska - 

warsztaty kulinarne 

 

 
ZAMKOWE SPOTKANIA 
CZYLI HISTORIA ZNANA I 
NIEZNANA ( ZAMEK W 
CZERSKU )  
W godz. 9.00-13.30 

 

 
EKO WARSZTATY – ŚWIAT 
PSZCZÓŁ + własnoręcznie 
wykonana świeca z wosku 
pszczelego  

12.00-13.00 
 

Obiad (12.00) 
 

 
Obiad (13.00) 

 
Obiad 12.00 Obiad 13.30 

 
Obiad 12.00 



 
13:00- 17:00 

 
Mysiadlo Summer Records  
czyli Jestem mistrzem w...!  -  
prezentacja indywidualnych 

talentów       
 
Zabawy i gry ruchowe. 

Szkoła detektywów - “Ślady 
Warszawy” zadania i 
łamigłówki  
 
Gry i zabawy wg 
zainteresowań 
 

 

Zajęcia z 
programuprofilaktycznego 

 
Zabawy w hali sportowej – 
bieg z przeszkodami, wyścigi 
rzędów, 
 
Zabawy wg zainteresowań 

 
Nasza pyszna piramida 
zdrowia – zadanie dla grup  
 
“Wyścig po zdrowie! “-
rywalizacja między grupami  

 
RYCERZE I DAMY : 
- miecze i tarcze z kartonu 
- diademy i stroje dam dworu 
- tańce na królewskim zamku 
 

Zajęcia z 
programuprofilaktycznego 
 
Zamkowe zagadki, krzyżówki, 
łamigłówki. 

 
Gry i zabawy na 
zakończenie! 
 
- zabawy przy muzyce 
- popcorn 
- wodne balony 
- lody z dodatkami 

 - pamiątkowe nagrody 

 

Tydzień IV (18-22.07.2022r.) 

 PRZESZŁOŚC I TERAŹNIEJSZOŚĆ 
 18. 07.2022 r. 19. 07.2022 r. 20. 07.2022 r. 21. 07.2022 r. 22. 07.2022 r. 

 
 

NASI BOHATEROWIE CZYLI 
SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI 

Zabawa na całego! DZIEŃ MAGICZNY 
COŚ MIŁEGO NA ZAKOŃCZENIE 

      

7.30- 9.00 

Zbiórka  uczniów - organizacja, 
zasady bezpieczeństwa, 

program, regulamin. 
 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 

zabawy integracyjne 
 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, zabawy 
integracyjne 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie,  
zabawy wg zainteresowań 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 
zabawy wg zainteresowań 

9.00-13.00 

 

 
EKO WARSZTATY – naprawdę 
niesamowite spotkanie LATO Z 
OWADAMI  + miodowy lizak  

 
 
 
 

 
MUZEUM 2 KORPUSU 

POLSKIEGO W JÓZEFOWIE 
A tam: 

- życie czołgisty +zwiedzanie 
czołgu 

- nauka musztry pod okiem 
żołnierza 

- zajęcia grupowe „Dzień z życia 
żołnierza 2 Korpusu Polskiego 

- grill lub ognisko z kiełbaskami i 
wiele innych … 

(bez obiadu) 
 

 

Zabawy kreatywne – 
mozaikowe obrazki 
 

Gry i zabawy na placu zabaw 
przy ul. Polnej  
własnej produkcji 

 

 

Sztuczki dla każdego – 
magia na co dzień 
(eksperymenty) 
 
Zabawy i gry z balonami, 
piłkami, bańkami mydlanymi 
 

 

MAGIA JEST WŚRÓD NAS! – 
 odkrywamy tajemnice chemii 
(eksperymenty!) 

9.30-10.30 

Zajęcia z 
programuprofilaktycznego 
 

13.00-13.30 
 

Obiad (12.00) 
 

Obiad (13.00) Obiad (12.00) Obiad (12.30) 

13.30- 17.00      



 
Kącik gier planszowych. 

Zajęcia z 
programuprofilaktycznego 

 
Gry i zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu i w hali 
sportowej. 

Zabawy konstrukcyjne – zamki, 
warownie, fortyfikacje  
 

Prace plastyczne – malowanie 
nitką. 

Zajęcia z 
programuprofilaktycznego 

 
Kącik gier planszowych + 
zabawy i gry integracyjne.  

Spotkanie z iluzją  

 
wyprawa w świat magii 
(pokazy iluzjonisty ) 
 13.30-14.30   
 

 

Gry i zabawy na zakończenie! 
 
- zabawy przy muzyce 
- popcorn 
- wodne balony 
- lody z dodatkami 
 - pamiątkowe nagrody 

 

Tydzień V (25-29.07.2022r.) 

 
JESTEŚMY ZESPOŁEM! SPOTKANIE Z INDIANAMI 

PRZYRODA WOKÓŁ NAS 
DZIEŃ KREATYWNOŚCI 

WIELKIE COŚ NA 

ZAKOŃCZENIE       
 25.07.2022 r. 26. 07.2022 r. 27. 07.2022 r. 28. 07.2022 r. 29. 07.2022 r. 

7.30- 9.00 

 
Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 
omówienie zasad 
bezpieczeństwa, programu, 
akcji, regulaminu 

 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 
zabawy integracyjne 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 
zabawy integracyjne 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie,  
zabawy wg zainteresowań 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 
zabawy wg zainteresowań 

9.00-12.00 

 

INTEGRACJA 
- zabawy grupowe, 

- zabawy z chusta animacyjną 
- zabawy na współpracę 

 
Nasza własna  

gra planszowa XXL. 

Zajęcia z 
programuprofilaktycznego 

 

 
WITAMY  

W INDIAŃSKIEJ WIOSCE: 
- pióropusze, totemy,  

tipi, malowanie twarzy, 
łapacze snów … 

 
 Indiańska sesja zdjęciowa. 
 

 

 
JESTEM EKO warsztaty 
świadomego ekologa 

+  
Wykonanie własnej 

torby/koszulki  z motywem 
ekologicznym 

9.30-10.45 
 

Kącik gier planszowych i 
kreatywnych mandali. 

 

 

Warsztaty kulinarne – 
pieczemy pizzę! 

 
Gry i zabawy na placu zabaw 
przy ul. Polnej  

 

 
Młodzi Odkrywcy!  

czyli na spotkanie z magią nauki 
(eksperymenty) 

9.30-10.30 

Zajęcia z 
programuprofilaktycznego 
 

 
Gry i zabawy ruchowe. 

 
 

Obiad (12.00) 
 

Obiad (13.30) Obiad (12.30) Obiad (12.00) Obiad (13.00) 

13.00- 17.00 

Tworzymy filmowa opowieść 
pt. „Razem raźniej” (teksty z 

ilustracjami) 
 zabawa w reżyserów 

 

Warsztaty magnesowe  
czyli zrób swój własny magnes 

 na lodówkę       

 

Roślinne prace plastyczne – 
farby i żywe rośliny  
 

 

Warsztaty mydlarskie 
czyli własne mydło dla 

każdego 

 
Gry i zabawy na zakończenie! 
 
- zabawy przy muzyce 



 
 

Zabawy i gry ruchowe  
na świeżym powietrzu 

 i hali sportowej 
 

 

 
Zabawy i gry ruchowe na 
świeżym powietrzu i hali 
sportowej 

Zajęcia z 
programuprofilaktycznego 

 
 

Kącik gier planszowych  
 i kreatywnych mandali. 

 

 
 

- giga bańki 
- wodne balony 
- lody z dodatkami 
- pamiątkowe nagrody  

 

 


