
Program Akcji „ZIMA 2022” w Szkole Podstawowej w Zamieniu 

 
PONIEDZIAŁEK, 31.01.2022 

DZIEŃ INTEGRACJI I TOLERANCJI 
 

WTOREK, 01.02.2022 
DZIEŃ FILMOWY 

 

ŚRODA, 02.02.202. 
DZIEŃ SZTUKI 

 

CZWARTEK, 03.02.2022 
DZIEŃ EKSPERYMENTÓW 

 

PIĄTEK, 04.02.2022 
DZIEŃ KREATYWNOŚCI 

 

8:00 -9:30 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 

Zapoznanie dzieci z 
Regulaminem półkolonii i 
zasadami bezpieczeństwa 

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, 

śniadanie,  ZABAWY 
INTEGRUJĄCE GRUPĘ 

9:30 - 12:30 

 
Warsztaty z ceramiki  

Od godz. 9:30 
 

 

Seans filmowy W KINIE 
JANKI „Nasze magiczne 

Encanto” 
 

 
Warsztaty teatralne 

 
Warsztaty z malarstwa.  

 

 
Warsztaty tematyczne 

(płatne) 
Chlorofil-12:00 
Kapcie z filcu 

12:30 -13:30 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

13:30 - 17:00 

Domki  dla naszych 
podopiecznych! – praca 

plastyczna z tektury  
i papieru. 

 
„Zasady dobrego 

wychowania, czyli co wypada 
a co nie” TUS  - zajęcia              

w ramach programu 
profilaktyczno - 

wychowawczego 

W świecie fantazji – od 
pomysłu do ekranizacji.  

Mój pomysł na film. 
 

 
„Co to są emocje” TUS  - 

zajęcia w ramach programu 
profilaktyczno - 

wychowawczego 
 

Kolorowe wycinanki z 
Łowicza! - poznajemy nowe 
techniki plastyczne ,  sztuka 

ludowa Mazowsza 
 
 

W co się bawić zimą? -Gry 
i zabawy edukacyjne.  

Atramentowe inspiracje – 
eksperyment i sztuka 

plastyczna. Kaligrafia czyli 
sztuka pisania.  

 
 

„Dlaczego stres jest nam 
potrzebny i co zrobić z 

jego nadmiarem” TUS  - 
zajęcia w ramach 

programu profilaktyczno - 
wychowawczego 

 

Gra terenowa  - podchody 
z zadaniami na terenie 

szkoły.  
 
 

 
Zabawy ruchowe przy 

muzyce. „Sztuka relaksu” 
TUS  - zajęcia w ramach 

programu profilaktyczno - 
wychowawczego 

 



 

• HARMONOGRAM ZAJĘĆ MOŻE ULEC ZMIANIE   

• TERMINY WYJAZDÓW NA SEANSE FILMOWE ZOSTANĄ PODANE PO USTALENIU Z KINEM JANKI 

• WYJAZD NA LODOWISKO W LESZNOWOLI - TERMIN ZOSTANIE PODANY PO UZGODNIENIU Z OŚRODKIEM SPORTU 

 

 
PONIEDZIAŁEK, 07.01.2022 

DZIEŃ DOBRYCH MYŚLI 
 

WTOREK, 08.02.2022 
DZIEŃ ZAGADEK 

 

ŚRODA, 09.02.202. 
DZIEŃ ARCHEOLOGII  

 

CZWARTEK, 10.02.2022 
 DZIEŃ FILMOWY 

 

PIĄTEK, 11.02.2022 
DZIEŃ SPORTU 

 

8:00 -9:30 

Zbiórka  uczniów – czynności 
organizacyjne, śniadanie, 

Zapoznanie dzieci                       
z Regulaminem półkolonii         

i zasadami bezpieczeństwa. 

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, 

śniadanie,  ZABAWY 
INTEGRUJĄCE GRUPĘ 

9:30 -12.30 

 
Warsztaty z ceramiki  

 

 
Warsztaty plastyczne – 

płaskorzeźba z gipsu 
Chlorofil 9:00 

 
Warsztaty 

archeologiczne dla 
dzieci. 

(płatne) 

 
Seans filmowy W KINIE 
JANKI (wg. aktualnego 

repertuaru -płatne) 
 

 
Warsztaty z malarstwa.  

 

12:30 -13:30 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

13:30 - 17:00 

Literatura detektywistyczna dla 
dzieci – czytanie książek, które 

rozwijają wyobraźnię. 
 
 

Planszówki  kontra Internet – 
profilaktyka uzależnienia od 

komputerów - zajęcia w ramach 
programu profilaktyczno - 

wychowawczego 

 
Warsztaty z rękodzieła  

12:00-15:00 
 
 

„Dobre i złe emocje” TUS  - 
zajęcia w ramach programu 

profilaktyczno - 
wychowawczego 

 

Kosmiczni jaskiniowcy  
czyli co wiemy  

o prehistorycznych 
przodkach. 

 
Gry zespołowe i zabawy 
sprawnościowe na hali 

sportowej. 
 

 

Ilustracje książkowe do 
ulubionych opowieści.  

 
 
 

„Po co nam granice” TUS  
- zajęcia w ramach 

programu profilaktyczno - 
wychowawczego 

 

Gry i zabawy karnawałowe – 
kotyliony i inne tradycje.   

 
 

  
Bal karnawałowy w maskach 

i kostiumach. Zabawy 
ruchowe przy muzyce Just 

Dance 
 

 


