
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
PLANETA MARZEŃ

Grzegorzowice Wielkie 31, 32-095 Iwanowice

ST OWARZYSZENIE „ŻYCZLIWA DŁOŃ”
805 Kłaj,  32-015 Kłaj
tel. 603 334 633, tel. 12 640 10 71

REGON 357248048  NIP 677-21-61-574
                                             adres do korespondencji: 32-005 Niepołomice, ul. 3 Maja 4

                                                                   
Program półkolonii letniej:

„WAKACJE Z NATURĄ W PLANECIE MARZEŃ”
Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży w Grzegorzowicach Wielkich

TURNUS II
Termin realizacji: 9.08.21 r. – 13.08.21 r. Temat: „Magia teatru”

Ważne!
- w zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe,
- obowiązują procedury: pomiar temperatury, 
- osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie wchodzą do budynku,
- grupa może liczyć maksymalnie 15 dzieci,
- zajęcia sportowe dobywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem,

1. Zaplanowane działania w ramach półkolonii będą realizowane w budynku Planety Marzeń w 
Grzegorzowicach Wielkich, oraz we wskazanych innych miejscach wynikających z zaplanowanych zajęć.
2. Zostaną utworzone dwie grupy dzieci (liczące łącznie maksymalnie 25 dzieci).
3. Zajęcia będą się odbywać w godzinach od 9.00 – 15.00.
4. Program półkolonii dofinansowany jest przez Gminę Iwanowice. Ponadto rodzice/ opiekunowie 
dziecka biorącego udział w półkolonii wnoszą opłatę za każde dziecko w wysokości 50zł/ turnus.

Szczegółowy program:

Poniedziałek: 9 sierpnia
º Zbiórka uczestników, podział na grupy, przydział opiekunów, zapoznanie z programem i regulaminami
º Zabawy integracyjne
º Śniadanie, przyniesione przez dzieci z domu
º „W świecie bajek” - kalambury
º Zajęcia na powietrzu, gry i zabawy zespołowe
º Obiad
º Słuchanie wybranych utworów literackich
º Zakończenie dnia

Wtorek: 10 sierpnia
º Warsztaty krawieckie – szyjemy pacynki
º Śniadanie, przyniesione przez dzieci z domu
º Zabawa w ogrodzie uszytymi pacynkami
º Obiad
º Muzykoterapia, karaoke
º Zakończenie zajęć



Środa: 11 sierpnia
º Wycieczka do Skały- warsztaty teatralne z aktorem Teatru Starego w Krakowie
- pogadanka, opowiadanie na temat pracy aktora
- zaaranżowanie mini spektaklu
- słuchanie utworu literackiego czytanego przez p. Juliusza Chrząstowskiego
º Śniadanie przyniesione przez dzieci z domu
º Zabawa na powietrzu
º Obiad
º Słuchanie opowiadania czytanego prze n-la, zabawy naśladowcze
º Zakończenie zajęć

Czwartek: 12 sierpnia
º Warsztaty plastyczne – robimy maski teatralne
º Śniadanie przyniesione przez dzieci z domu
º Słuchanie opowiadania ”Smok wawelski”
º Teatr cieni – zapoznanie z techniką – przedstawienie „Smok Wawelski”
º Obiad
º Zajęcia na boisku- tory przeszkód
º Zakończenie dnia

Piątek: 13 sierpnia
º Oglądanie nagranego spektaklu teatralnego 
º Śniadanie, przyniesione przez dzieci z domu
º Quiz – co to za postać
º Historyjka obrazkowa – praca w grupach
º Obiad
º Refleksje dzieci na temat poznanych zagadnień, co mi się podobało, co zapamiętałem
º Pożegnanie dzieci – zakończenie turnusu


