
 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 

( dokładne informacje dzieci i rodzice otrzymają w każdy poniedziałek) 

1 tydzień 

 PONIEDZIAŁEK – 

27.06. 

 

WTOREK – 28.06. ŚRODA –29.06. CZWARTEK – 30.06. PIĄTEK - 01.07. 

7.30-9.00 Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę,  
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

9.00-17.00 

 
 Omówienie 

zasad 

bezpieczeństwa, 
przedstawienie 

uczestnikom 

regulaminu i 

programu akcji 

 Wyjazd do 

kina w Jankach  

 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia 
plastyczne 

 

 Zajęcia kulinarne   Wyjazd na kręgle  
 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia plastyczne 

 Swobodne zabawy 

dzieci w sali 

 

 

 

Wyjazd 

na basen 

 

 

Ogród 
ZOOlogiczny 

w Warszawie 

 Stare Miasto, 

Park Fontann 

 II śniadanie   
 Odpoczynek w 

sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 Zajęcia 
muzyczne  

  Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym 

 

   

 

 II śniadanie  
 Zajęcia muzyczne 

 

Wyjazd na 

basen 

Ogród 
ZOOlogiczny 

w Warszawie 

 

 II śniadanie 

 Zajęcia plastyczne 

 Odpoczynek w sali, 

swobodne zabawy 

dzieci 

 Zajęcia ruchowe na 
boisku szkolnym  

 Odpoczynek w 

Sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 

 



 

 

2 tydzień 

 PONIEDZIAŁEK – 

04.07. 

WTOREK – 05.07. ŚRODA –06.07. CZWARTEK – 07.07. PIĄTEK - 08.07. 

7.30-9.00 Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę,  
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

9.00-17.00 

 
 Omówienie 

zasad 

bezpieczeństwa, 
przedstawienie 

uczestnikom 

regulaminu i 

programu akcji 

 Wyjazd do 

kina w Jankach  

 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia 
plastyczne 

 

 Zajęcia kulinarne   Wyjazd na kręgle  
 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia plastyczne 

 Swobodne zabawy 

dzieci w sali 

 

 

 

Wyjazd 

na basen 

 

 

Muzeum 

Pałacu Króla 
Jana III w 

Wilanowie  

Park w 

Wilanowie 

 Zamek książąt 
mazowieckich w 

Czersku  

 II śniadanie   
 Odpoczynek w 

sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 Zajęcia 
muzyczne  

  Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym 

 

   

 

 II śniadanie  
 Zajęcia muzyczne 

 

Wyjazd na 

basen 

Muzeum 

Pałacu Króla 
Jana III w 

Wilanowie/ 

Park w 

Wilanowie 

 II śniadanie 

 Zajęcia plastyczne 

 Odpoczynek w sali, 

swobodne zabawy 

dzieci 

 Zajęcia ruchowe na 
boisku szkolnym  

 Odpoczynek w 

Sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 

 



 

 

3 tydzień 

 PONIEDZIAŁEK – 

11.07. 

 

WTOREK – 12.07. ŚRODA –13.07. CZWARTEK – 14.07. PIĄTEK - 15.07. 

7.30-9.00 Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę,  
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

9.00-17.00 

 
 Omówienie 

zasad 

bezpieczeństwa, 
przedstawienie 

uczestnikom 

regulaminu i 

programu akcji 

 Wyjazd do 

kina w Jankach  

 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia 
plastyczne 

 

 Zajęcia kulinarne   Wyjazd na kręgle  
 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia plastyczne 

 Swobodne zabawy 

dzieci w sali 

 

 

 

Wyjazd 

na basen 

 

 

Wieża 
Kościoła św. 
Anny – Taras 

Widokowy/ 

Stare Miasto 

 Stadion – Legia 

Warszawa 

 II śniadanie   
 Odpoczynek w 

sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 Zajęcia 
muzyczne  

  Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym 

 

   

 

 II śniadanie  
 Zajęcia muzyczne 

 

Wyjazd na 

basen 

Wieża 
Kościoła św. 
Anny – Taras 

Widokowy / 

Stare Miasto 

 II śniadanie 

 Zajęcia plastyczne 

 Odpoczynek w sali, 

swobodne zabawy 

dzieci 

 Zajęcia ruchowe na 
boisku szkolnym  

 Odpoczynek w 

Sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 

 



 

 

 

4 tydzień 

 PONIEDZIAŁEK – 

18.07. 

 

WTOREK – 19.07. ŚRODA –20.07. CZWARTEK – 21.07. PIĄTEK - 22.07. 

7.30-9.00 Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę,  
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 

półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

9.00-17.00 

 
 Omówienie 

zasad 

bezpieczeństwa, 
przedstawienie 

uczestnikom 

regulaminu i 

programu akcji 

 Wyjazd do 

kina w Jankach  

 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia 
plastyczne 

 

 Zajęcia kulinarne   Wyjazd na kręgle  
 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia plastyczne 

 Swobodne zabawy 

dzieci w sali 

 

 

 

Wyjazd 

na basen 

 

 

Łazienki 
Królewskie 

 Ogród 
ZOOlogiczny w 

Warszawie  

 II śniadanie   
 Odpoczynek w 

sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 Zajęcia 
muzyczne  

  Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym 

 

   

 

 II śniadanie  
 Zajęcia muzyczne 

 

Wyjazd na 

basen 

Łazienki 
Królewskie 

 II śniadanie 

 Zajęcia plastyczne 

 Odpoczynek w sali, 

swobodne zabawy 

dzieci 

 Zajęcia ruchowe na 
boisku szkolnym  

 Odpoczynek w 

Sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 

 

 



 

 

 

5 tydzień 

 PONIEDZIAŁEK – 

25.07. 

 

WTOREK – 26.07. ŚRODA –27.07. CZWARTEK – 28.07. PIĄTEK - 29.07. 

7.30-9.00 Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę,  
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 

integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

Zbiórka uczestników 
półkolonii, zabawy 
integrujące grupę, 
śniadanie 

 

9.00-17.00 

 
 Omówienie 

zasad 

bezpieczeństwa, 
przedstawienie 

uczestnikom 

regulaminu i 

programu akcji 

 Wyjazd do 

kina w Jankach  

 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia 
plastyczne 

 

 Zajęcia kulinarne   Wyjazd na kręgle  
 II śniadanie 

 Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym  

 Zajęcia plastyczne 

 Swobodne zabawy 

dzieci w sali 

 

 

 

Wyjazd 

na basen 

 

 

Ogród 
Jordanowski 

 Mini Zoo i 

Hodowla Strusi 

Afrykańskich 

 II śniadanie   
 Odpoczynek w 

sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 Zajęcia 
muzyczne  

  Zajęcia ruchowe 
na boisku 

szkolnym 

 

   

 

 II śniadanie  
 Zajęcia muzyczne 

 

Wyjazd na 

basen 

Ogród 
Jordanowski 

 

 II śniadanie 

 Zajęcia plastyczne 

 Odpoczynek w sali, 

swobodne zabawy 

dzieci 

 Zajęcia ruchowe na 
boisku szkolnym  

 Odpoczynek w 

Sali, swobodne 

zabawy dzieci 

 

  

*Wyjazdy są uzależnione od liczby uczestników! 

*Ze względu na już zarezerwowane bilety wstępu liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisie większej liczby dzieci kierownik wypoczynku 
zaproponuje inne wyjazdy. 


