
Program Akcja Zima 2023 w Szkole Podstawowej w Zamieniu 

I TURNUS 

13-17.02.2023 

TYDZIEŃ 
TRZECI 

PONIEDZIAŁEK, 13.02 
Mroki średniowiecza 

 

WTOREK, 14.02 
NA SPORTOWO 

 

ŚRODA, 15.02 
DZIEŃ KOTA 

 

CZWARTEK, 16.02 
 DZIEŃ FILMOWY 

 

PIĄTEK, 17.02 
DZIEŃ W PODRÓZY 

 

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 archeologiczne 

-wszędzie dobrze, ale na 

zamku najlepiej! 

  

Lego warsztaty 

 

Warsztaty tkania 

 

Zabawy na sali 

gimnastycznej- zajęcia 

 
 

Bumper Ball 8:30 
szalenie popularna 

atrakcja, która 

umożliwia bezpieczną 

zabawę w piłce.  
(Dzieci aby były w 

dresach, leginsach) 

 

Eksperymenty z suchym 

lodem  

 

8:30 

Warsztaty kreatywne -

slime +piankolinia 
 

Poznanie ras kotów i 

kocich zwyczajów.  

 

Zajęcia plastyczne 

„Słodki kociak” 

 

Malowanie twarzy 

 
Wycieczka do Kina 

Wyjazd 9:00 

 

Film „Kot w butach -

ostatnie życzenie” 

Powrót  ok. godz. 12.45 

 
(uczestnicy, którzy nie 

dotrą na czas nie mają 

zorganizowanej opieki na 

terenie szkoły 

.  

 

Wycieczka  

Natura Wzywa  

„Karnawałowe 

szaleństwo” 

Własnoręcznie robienie 

pączków.  

Zabawy na śniegu -kulig 

jak będzie śnieg  
(uczestnicy, którzy nie dotrą 

na czas nie mają 

zorganizowanej opieki na 

terenie szkoły) 



 

* Program może ulec małej zmianie, o której będziemy informować.  

 

 

 

 

 

 

 

sportowe aerobik z panią 

Swietłaną 
Każda grupa po 60 min 

 

Każda grupa po 60 minut 

 

Zajęcia z programu 

profilaktyczno-

wychowawczego 

 

 

Tego dnia dzieci mogą 

przebrać się za koty. 

 

  

12:30 -13:30 Obiad 12:00 Obiad 12:00 Obiad 11:00  Obiad 13:00 Bez obiadu 

13:30 - 17:00 

 

 

Praca plastyczna 

„Średniowieczna kaligrafia” 

 

 

 

Warsztaty z drewna 
-Skąd się biorą drzewa 

- Rola drzew w życiu 

człowieka 

- Praca plastyczna 

drewniane ludziki 

 

Wyjazd godzina 11:30 

do SP w Mrokowie na 

tor przeszkód – 

dmuchańce 

Powrót godzina 15:00 

 

Zajęcia sportowe z 

instruktorami Bocce i 

Pickeball godzina 

godzina 13:00 

 

 

 

 

 

 



 

Program Akcja Zima 2023 w Szkole Podstawowej w Zamieniu 

II TURNUS 

20-24.02.2023 

TYDZIEŃ 
TRZECI 

PONIEDZIAŁEK, 20.02 
DZIEŃ KREATYWNY 

 

WTOREK, 21.02 
STUKU- PUKU 

 

ŚRODA, 22.02 
DZIEŃ DINOZAURA 

 

CZWARTEK, 23.02 
DZIEŃ FILMOWY 

 

PIĄTEK, 24.02 
DZIEŃ PODRÓZY 

 

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 

 

LEGO warsztaty 

Warsztaty kreatywne : 

-Warsztaty tkania 

-Warsztaty plastyczne 

 

Zabawy na sali 

gimnastycznej- zajęcia 

sportowe aerobik z panią 

Swietłaną 

Rękodzieło artystyczne 

9:00   

Malowanie tkanin 

 

 

Bumper Ball 8:30 
(Dzieci aby były w dresach, 

leginsach) 

 

 

Rękodzieło artystyczne  

9:00 

Odlewy gipsowe -

dinozaury 

 

Eksperymenty z suchym 

lodem 

 

 W świecie dinozaurów: - 

prace plastyczne (do 

wyboru): dinozaury z 

 
Wycieczka do Kina 

Seans –„Zadziwiający 

kot Maurycy”-  

Wyjazd 9:00 

 

Powrót ok godziny 

12.30-12:45 

 

 

 

Wycieczka  

Wyjazd 8:30 

Do Mostówki- warsztaty 

ceramiczne  

+  

ognisko  

(uczestnicy, którzy nie 

dotrą na czas nie mają 

zorganizowanej opieki na 

terenie szkoły) 



 

* Program może ulec małej zmianie, o której będziemy informować.  

 

Każda grupa po 60 min 

 
 papierowych talerzyków, 

dinozaury z masy solnej i 

makaronu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót ok. godziny 

16:00 

12:30 -13:30 Obiad 11:30 Obiad 11:00 Obiad 13:00 Obiad 11:30  

13:30 – 16:30  

 

Zabawy sportowe na Sali 

gimnastycznej 

 

 
 

 

Wyjazd godzina 11:30 

do SP w Mysiadle na 

tor przeszkód – 

dmuchańce 

Powrót godzina 15:00 

 

Dinozaurowa filmoteka:  

(seans z popcornem)  

Zajęcia z programu 

profilaktyczno-

wychowawczego 

 

 

Zajęcia z programu 

profilaktyczno-

wychowawczego 

 

 

 

 

 

 


