
 

Półkolonia sportowa z MINIBASKET 25-29.07.2022 r. 

PLAN ZAJĘĆ SZCZEGÓŁOWY: 

 

1. Prosimy dokładnie wypełnić, sprawdzić, podpisać i dostarczyć 

pierwszego dnia turnusu rano (przed pozostawieniem dziecka pod 

naszą opiekę) wszystkie dokumenty niezbędne do udziału w turnusie, 

wraz z oświadczeniami (w przypadku braku dostarczenia dokumentów 

dziecko nie zostanie przyjęte pod opiekę, dokumenty składane przez 

Państwa są podstawą prawną dla obu stron). 

2. Prosimy o zaopatrzenie dziecka w drugie śniadanko (w zależności od 

potrzeb, aby nikt i nie był głodny i mógł dobrze się bawić). 

3.  Zapewniamy przekąskę (w postaci: owoc, batonik, warzywo itp.  wodę 

nielimitowaną oraz smaczny obiad dwudaniowy plus deser około 

południa (Kuchnia Cateringowa).  

 
 

 

25.07.2022 rok (Poniedziałek) 

Godzina 7:45 – 8:45 Czekamy na wszystkich uczestników półkolonii. Zebranie 

dokumentów w formie papierowej od rodziców. 

Gry i zabawy integracyjne organizowane przez wychowawców grup. 

Godzina 9:00 Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 10:00 -  1 grupa 

Godzina 10:00 Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 11:00 - 2 grupa 

Po treningach dzieci otrzymają przekąskę i wodę. 

Dzieci również mogą zjeść swoje śniadanko, które przynieśli. 

 ok. 12:30-13:00 zjemy obiad,  a po obiedzie i chwilowym odpoczynku:  

 Treningi koszykówki z trenerem MINIBASKET do godziny 14:30 (zajęcia 

podzielone na 2 grupy). 

Po treningu zaprosimy dzieci na spektakl: 



 

 

 

WARTOŚĆ BAJKI             

        Serdecznie zapraszamy do udziału w niesamowitej podróży wraz  

z przedstawieniem pt. "Wartość Bajki". Jest to spektakl, który opowiada 

historię dziewczynki, której nie spodobała się bajka opowiedziana przez jej 

tatę i za sprawą złego czarodzieja zniknęły wszystkie bajki, ba nigdy żadna 

bajka nie powstała. Toteż przerażona dziewczynka trafia do walącej się krainy 

wyobraźni, którą postanawia uratować. Spotyka na swojej drodze pomocnych 

mieszkańców owej krainy jak i straszną wiedźmę, a wszystko po to, by 

przywrócić bajki na świecie i uratować krainę wyobraźni przed zagładą. 

Przepiękne widowisko, które dostarczy prawdziwych wzruszeń zarówno 

najmłodszym jak i starszej widowni. Warty poświęcenia chwili, aby sobie 

przypomnieć jaką wartością potrafią mieć bajki, jak i przypomnienia sobie, co 

znaczy być dzieckiem. Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci, te małe jak i te 

już duże.  

Do zobaczenia w krainie wyobraźni, gdzie sami sobie wyznaczamy gdzie są jej 

granice. 

    

 

15:30 odbiór dzieci. 



26.07.2022 rok (Wtorek) 

 

Godzina 7:45 – 8:30 Czekamy na wszystkich uczestników półkolonii. 

Gry i zabawy organizowane przez wychowawców grup, gry planszowe, logiczne, 

karty, malowanie itp. 

Godzina 8:45 Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 9:45 -  1 grupa 

Godzina 9:45 Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 10:45 - 2 grupa 

Po treningach zjemy II śniadanie, dzieci otrzymają przekąskę i wodę. 

Dzieci również mogą zjeść swoje śniadanko, które przynieśli. 

O godzinie 11:00 rozpoczniemy gry i zabawy wraz z organizacją podchodów na 

terenie kompleksu boisk zewnętrznych Zespołu Szkół Ekologicznych  

lub  

Gry i zabawy integracyjne organizowane przez wychowawców grup. 

  

 12:30-13:00 zjadamy obiad i po chwilowym odpoczynku: 

Treningi koszykówki z trenerem MINIBASKET do godziny 15:30 (zajęcia 

podzielone na 2 grupy). Naprzemiennie odbędą się także: 

Warsztaty motoryczne dla dzieci z trenerem Jakubem Rogozińskim - trenerem 

klubowym USK Akrobata Zielona Góra. Członkiem kadry narodowej, 

srebrnym i brązowym medalistą Mistrzostw Polski. Trenerem przygotowania 

motorycznego żużlowców ,,Falubazu Zielona Góra’’. 

15:30. Odbiór dzieci. 

 

 

 

 

 



27.07.2022 rok (Środa) 

 

Godzina 7:30 – 8:00 Czekamy na wszystkich uczestników półkolonii. 

Godzina 8:00 Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 8:30 -  1 grupa 

Godzina 8:30. Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 9:00 - 2 grupa 

Po treningach zjemy II śniadanie, dzieci otrzymają przekąskę i wodę. 

Dzieci również mogą zjeść swoje śniadanko, które przynieśli. 

Po II śniadaniu ok. 9:30 wyjście na Basen CRS MOSiR Zielona Góra. 

Po powrocie zjemy obiad,  a po obiedzie i chwilowym odpoczynku  

Trening koszykówki z podziałem na grupy: 

13:30 - 14:30 trening 1 grupa 

14:30 - 15:30 trening 2 grupa 

15:30. Odbiór dzieci. 

 

28.07.2022 rok (Czwartek) 

Godzina 7:30 – 8:00 Czekamy na wszystkich uczestników półkolonii. 

Gry i zabawy organizowane przez wychowawców grup, gry planszowe, logiczne, 

karty, malowanie, itp. 

Godzina 8:00 Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 8:45 -  1 grupa 

Godzina 8:45 Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 9:30 - 2 grupa 

Po treningach zjemy II śniadanie, dzieci otrzymają przekąskę i wodę. 

Dzieci również mogą zjeść swoje śniadanko, które przynieśli. 

O godzinie 9:50 wychodzimy do Kina CINEMA CITY na projekcję: MINIONKI: 

WEJŚCIE GRU. 

Po powrocie zjemy obiad,  a po obiedzie i chwilowym odpoczynku  



Trening koszykówki z podziałem na grupy: 

13:30 - 14:30 trening 1 grupa 

14:30 - 15:30 trening 2 grupa 

15:30. Odbiór dzieci. 

 

29.07.2022 rok (Piątek) 

Godzina 7:30 – 8:00 Czekamy na wszystkich uczestników półkolonii. 

Gry i zabawy organizowane przez wychowawców grup, gry planszowe, logiczne, 

karty, malowanie, itp. 

Godzina 8:00 Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 8:45 -  1 grupa 

Godzina 8:45 Rozpoczynamy trening koszykówki do godziny 9:30 - 2 grupa 

Po treningach zjemy II śniadanie, dzieci otrzymają przekąskę i wodę. 

Dzieci również mogą zjeść swoje śniadanko, które przynieśli. 

9:45 wyjście do Parku Trampolin ZAJAWKA 

Po powrocie zjemy obiad,  a po obiedzie i chwilowym odpoczynku  

Trening koszykówki z podziałem na grupy: 

13:30 - 14:15 trening 1 grupa 

14:15 - 15:00 trening 2 grupa 

15:00 Oficjalne zakończenie Półkolonii, wręczenie nagród i upominków dla 

uczestników; 

15:30 Odbiór dzieci. Zakończenie Półkolonii. 

 

Plan dnia może ulegać zmianom w zależności od chwili, potrzeb i sytuacji. 


