
 

 

Harmonogram półkolonii letniej 

w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Elblągu 
 

05.08.2019r. 

(poniedziałek) 

1.Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej 

Pogadanka – normy i zasady zachowania się na półkoloniach (BHP).  

-zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, 

-bezpieczeństwo podczas wycieczek, wyjazdów, 

-bezpieczeństwo nad wodą itp. 

2.Zajęcia profilaktyczne: „Umiejętne rozwiązywanie konfliktów” 

3.Plac zabaw BAJLANDIA / Ścianka wspinaczkowa 

-zabawy w basenach wypełnionych piłeczkami, małpi gaj, zjeżdżalnie  

06.08.2019r. 

(wtorek) 

1.Wyjazd do Aniołowa 

-poznanie specyfiki wsi, głównych osób /sołtys, straż, aktywne 

grupy mieszkańców/. 

-przedstawienie tematu wiodącego wsi i legendy  oraz zachęta 

dzieci do poszukiwania przykładów działań aniołów podczas 

zaplanowanego spaceru, 

-warsztaty „ Pieczemy chleb”  

-poznanie  dobroczynnego wpływu poszczególnych składników         

na zdrowie człowieka,  

-słodki poczęstunek „anielskie placki”, 

-spacer szlakiem aniołów i urokliwych zakątków czyli wokół wsi, 

-oglądanie ptactwa domowego (kury różnych ras, perliczki, indyki, 

gęsi, pawie), 

-oglądanie gospodarstwa z królikami i świnkami, 

 -mini skansen maszyn i urządzeń rolniczych, 



-zabawa na placu zabaw w anielskim zakątku, 

-warsztaty „ Mój anioł” -tworzenia własnych aniołów,  

-ognisko.  

2.Zajęcia socjoterapeutyczne: „ Jak wyeliminować zachowania 

agresywne?” 

07.08.2019r. 

(środa) 

1.Wyjazd do Fromborka (poznanie historii miasta, zabytków    

oraz przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika) 

- zwiedzanie: wzgórza katedralnego z przewodnikiem, 

-zwiedzanie Wieży Radziejowskiego z wahadłem Foucolta, 

-planetarium, 

-przybliżenie wiadomości na temat historii organów oraz dzwonnicy, 

-zwiedzanie portu i przystani nad Zalewem Wiślanym, 

-lody. 

2.Zajęcia profilaktyczne: „O szkodliwości alkoholu i zażywania 

narkotyków” 

08.08.2019r. 

(czwartek) 

1.Wyjście do kina. 

2.Ścianka wspinaczkowa / Plac zabaw BAJLANDIA 

3.Zajęcia profilaktyczne: :” Negatywny wpływ alkoholu na 

organizm człowieka”       

09.08.2019r. 

(piątek) 

1.Kuldomek 

2. Ścianka wspinaczkowa 

3.Zajęcia profilaktyczne: :” Negatywny wpływ narkotyków            

na organizm człowieka” 

12.08.2019r. 

(poniedziałek) 

1.Wyjazd do Parku Przygody Mikoszewo -Piracka Zatoka 

-laserowy paintball, 

-Fun bows- bitwy łucznicze, 

-buuble football, 

-tor przeszkód komandosa, 

-park dmuchańców, 

-strefa śmiesznych konkurencji. 

2.Zajęcia profilaktyczne: ”Jak zorganizować czas wolny bez 



używek i przemocy?” 

13.08.2019r. 

(wtorek) 

 1.Wyjazd do zamku w Gniewie (żywa lekcja historii- pokaz konny 

„ Historia Oręża Polskiego”- spektakl konny z udziałem pocztu 

chorągwi husarskiej  przedstawienie oręża, obyczaju, kultury 

średniowiecznej. Pamiątkowe zdjęcie z husarzami. Wędrówka po 

warsztatach dawnych rzemieślników- warsztat drukarski, 

garncarski, tkacki mennica, strzelnica zamkowa. Animacja- 

widowisko „ Wakacje z duchami”. 

2.Zajęcia profilaktyczne: „ Jak wyrobić w sobie nawyk troski  

i poszanowania mienia własnego jak i innych?” 

14.08.2019r. 

(środa) 

1.Wyjazd do Gdańska-  Loopy’s World największy w Polsce plac 

zabaw: 

-unikalna stroma „zjeżdżalnia z adrenaliną”, zjeżdżalnia spiralna, 

zjeżdżalnia rodzinna ,zjeżdżalnia dla maluchów, 

-trampoliny, 

-tor saneczkowy, 

-tunele i tajemnicze przejścia, 

-budowisko z ponad tysiącem dużych, lekkich klocków, tory 

przeszkód, mostki i pochylnie i równoważnie, 

-mini ścianka wspinaczkowa, 

-armatki i wulkany na sprężone powietrze, 

-domki dla dzieci do zabaw tematycznych. 

 

2.Zajęcia socjoterapeutyczne: „Postawy asertywne- jak być 
asertywnym?” 

16.08.2019r. 

(piątek) 

1.Plac zabaw BAJLANDIA: 

-zabawy w basenach wypełnionych piłeczkami, 

-małpi gaj, 

-zjeżdżalnie. 

2.Zajęcia socjoterapeutyczne: „ Jak wyeliminować zachowania 

agresywne?” 

 



 


