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realizowany w Gminie Andrespol 
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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 letnich. 

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 letniego dla grupy dzieci, która nie ma 

planów na wakacje, 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 sportowe, 

· gry i zabawy w terenie, 

· zajęcia twórcze, 

· wycieczki krajoznawczo – turystyczne, 

· relaksacja, 

· konkursy:   sportowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZAS TRWANIA PROGRAMU 
Zajęcia będą trwały od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 w terminie. 

 

 Nie można dziecka zapisać na dwa Turnusy -proszę o wybranie jednego turnusu . 

Turnus I od 9 do 13 sierpnia  

Turnus II od 16 do 20 sierpnia 

 

MIEJSCE REALIZACJI 
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze warsztaty 

mydlarskie, warsztaty teatralne , warsztaty plastyczne , w  terenie i podczas wyjazdów turystycznych do: 

Kina Silver Screen, ,Park Trampolin JumpWorld,  

Zoo Safari Borysew i  Mandoria Miasto Przygód -tematyczny park rozrywki w miejscowości Rzgów 

 

INFORMACJE OGÓLNE  
Organizatorem półkolonii jest: Gmina Andrespol, Odbiorcami programu będą dzieci ze szkół podstawowych 

z terenu Gminy Andrespol w wieku od 7 do 12 lat. Organizator przewiduje 40 miejsc dla uczestników na 

jeden turnus półkolonii. Koszt tygodniowych półkolonii to kwota 200 zł  obejmująca: wycieczki i warsztaty, 

transport, Zapisy przyjmowane będą na podstawie poprawnie wypełnionych kart w terminie nie 

przekraczającym daty 4 sierpnia 2021 .  

Wyżywienie/napoje we własnym zakresie. 
Karty kolonijne można pobrać ze strony BIP Gminy Andrespol i www.wisniowagora.pl 

 Uczestnicy przyjmowani będą na podstawie kolejności zgłoszeń. Wpłat należy dokonywać w terminie do 4 

sierpnia 2021 roku na:                 62 8781 0006 0000 0039 3000 0010 

                                                         Gminny Ośrodek Kultury  

                                                                 ul. Tuszyńska 64 

 

-    

(w tytule przelewu proszę podać „imię i nazwisko dziecka – PÓŁKOLONIE”) i  

 

Uwaga. Proszę dokonywać wpłat dopiero po zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie. 
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ 
 

                                                    I TYDZIEŃ 
Przedstawiamy propozycję, która nie będzie tylko zapewnieniem opieki dzieciom, ale 

przede wszystkim zaciekawi wyjątkowym i rozwijającym programem. 

 
PONIEDZIAŁEK – 9 .08.2021 r. rozpoczęcie  
 9:00 -  przywitanie uczestników kolonii przez Organizatora, przedstawienie wychowawców, zapoznanie się  

 z programem półkolonii i  regulaminem, 

 9.15-   śniadanie (wyżywienie własne) 

 9.30 -  przebranie się uczestników, sprawdzenie obecności, podział na grupy oraz wybór nazw grup 

 10.00 –  I blok zajęć: Warsztaty mydlarskie (I gr) Warsztaty Teatralne (II Gr )  

 11.00-  I blok zajęć: Warsztaty mydlarskie (II gr) Warsztaty Teatralne (I Gr ) 

 12.00-  -  zabawy z piłką, z chustą animacyjną, zabawy  

z muzyką, zabawy aktywizujące logiczne myślenie i myślenie twórcze  

14.00 - podsumowanie dnia,  pożegnanie 
  

 

WTOREK – 10 .08.2021 r. 
 9.00 -  przywitanie uczestników, podanie planu dnia, sprawdzenie obecności 

 9.15–   śniadanie (wyżywienie własne) 

10.00-wyjazd do kina Silver Scren 

14.00- powrót do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze 

 

ŚRODA – 11.08.2021r. WYCIECZKA CAŁODNIOWA 
 8.30 -  zbiórka uczestników   przywitanie podanie planu dnia, sprawdzenie obecności 

 8.45 -  śniadanie (wyżywienie własne) 

 9.00 –  wyjazd na wycieczkę całodniową do Zoo   Safari  Borysew 

16.00 – powrót do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze  

 
CZWARTEK – 12 .08.2021 r. 
 9.00 -   przywitanie uczestników, podanie planu dnia, sprawdzenie obecności 

 9.15 –  śniadanie (wyżywienie własne) 

10.00-  wyjazd na wycieczkę do Park Trampolin JumpWorld,   

13.00- powrót do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze 

14.00-  podsumowanie dnia,  pożegnanie 

 

Piątek – 13 .08.2021r.  WYCIECZKA CAŁODNIOWA 

 9.00 -  zbiórka uczestników   przywitanie podanie planu dnia, sprawdzenie obecności 

 9.15 -  śniadanie (wyżywienie własne) 

 9:30 –  wyjazd na wycieczkę całodniową do Mandoria -  parku rozrywki  

16:00 – powrót do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze 

 

 



 

 

 

II TYDZIEŃ 
 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ 

 

 

PONIEDZIAŁEK – 16 .08.2021 r. rozpoczęcie  

 9:00 -  przywitanie uczestników kolonii przez Organizatora, przedstawienie wychowawców, zapoznanie się  

 z programem półkolonii i  regulaminem, 

9.15-kanapki 

 9:30 -  przebranie się uczestników, sprawdzenie obecności, podział na grupy oraz wybór nazw grup 

 10.00 –  I blok zajęć: Warsztaty mydlarskie (I gr) Warsztaty Teatralne (II Gr )  

 11,00- I blok zajęć: Warsztaty mydlarskie (II gr) Warsztaty Teatralne (I Gr ) 

12:00-  -  zabawy z piłką, z chustą animacyjną, zabawy  

z muzyką, zabawy aktywizujące logiczne myślenie i myślenie twórcze gr I 

12,30--  zabawy z piłką, z chustą animacyjną, zabawy Gr II 

14:00 - podsumowanie dnia,  pożegnanie 

  

 

WTOREK – 17 .09.2021 r. 

 9:00 -  przywitanie uczestników, podanie planu dnia, sprawdzenie obecności 

 9:15–   kanapki 

10.00-wyjazd do kina Silver Scren 

14.00- powrót do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze 

 

ŚRODA – 18 .09.2021r. WYCIECZKA CAŁODNIOWA 

 9:00 -  zbiórka uczestników   przywitanie podanie planu dnia, sprawdzenie obecności 

9.15-kanapki 

 9:30 –  wyjazd na wycieczkę całodniową do Zoo   Safari Borysew 

16:00 – powrót do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze  

 

CZWARTEK – 19.08.2021 r. 

 9:00 -   przywitanie uczestników, podanie planu dnia, sprawdzenie obecności 

 9:15 –   kanapki 

10.00-   –  wyjazd na wycieczkę do Park Trampolin JumpWorld,   

13:00- powrót do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze 

14.00-  podsumowanie dnia,  pożegnanie 

 

Piątek – 20 .08.2021r.  WYCIECZKA CAŁODNIOWA 

 9:00 -  zbiórka uczestników   przywitanie podanie planu dnia, sprawdzenie obecności 

9.15-kanapki 

 9:30 –  wyjazd na wycieczkę całodniową do Mandoria to parku rozrywki  

16:00 – powrót do Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze 


