PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 2020r.: I i II turnusu
SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO im. św. Dominika Savio w TORUNIU

PONIEDZIAŁEK (29.06; 6.07)
godziny
8:00 - 9:00

9:00 – 10:20

10:20-11:10

11:10-12:00
12:00-12:50
12:50:13:30
13:30-14:10
14:10-15:00
15:00-16:00

POTRZEBNE RZECZY: godny strój na Mszę Św., strój sportowy.
grupa 1
grupa 2
grupa 3 (SALOS)
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
na dzień dobry w grupie 
na dzień dobry w grupie 
na dzień dobry w grupie 
rozpoczęcie półkolonii:
rozpoczęcie półkolonii:
rozpoczęcie półkolonii:
zapoznanie się z planem i
zajęcia integracyjne z
zajęcia integracyjne z
regulaminami półkolonii,
wychowawcą z przerwą na
wychowawcą z przerwą na
zasadami BHP, modlitwy,
zapoznanie się z planem i
zapoznanie się z planem i
słówko salezjańskie, a potem
regulaminami półkolonii,
regulaminami półkolonii,
zajęcia integracyjne z
zasadami BHP, modlitwy,
zasadami BHP, modlitwy,
wychowawcą
słówko salezjańskie
słówko salezjańskie
historia z podwórka, czyli dzieci
warsztaty plastycznopoznają dawne zabawy
techniczne
młodości swoich rodziców
(p. A. Pieńczykowska)
(wychowawca)
I trening piłkarski
(trener)
historia z podwórka, czyli dzieci
warsztaty plastycznopoznają dawne zabawy
techniczne
młodości swoich rodziców
(p. A. Pieńczykowska)
(wychowawca)
zajęcia szachowe
jazda gokartami 
obiad + przerwa (wychowawca)
dla początkujących
zajęcia sportowe w grupie
zajęcia szachowe
obiad + przerwa (wychowawca)
(trener SALOS-u)
dla początkujących
zajęcia szachowe
II trening piłkarski
obiad + przerwa (wychowawca)
dla początkujących
(trener)
Msza Święta
(kaplica szkolna)
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
III trening piłkarski
na zakończenie dnia 
na zakończenie dnia 
(trener)

WTOREK (30.06; 7.07)
POTRZEBNE RZECZY: zgoda rodzica do Kinder Parku, skarpetki antypoślizgowe, II śniadanie.
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
8:00 - 9:00
jazda gokartami 
na dzień dobry w grupie 
na dzień dobry w grupie 
modlitwy poranne
szybki konkurs wiedzy
9:00-9:15
poranna grupowa rozgrzewka
+ słówko salezjańskie 
o półkoloniach z nagrodami
szybki konkurs wiedzy
modlitwy poranne
9:15-9:30
poranna grupowa rozgrzewka
o półkoloniach z nagrodami
+ słówko salezjańskie 
szybki konkurs wiedzy
modlitwy poranne
9:30-9:45
poranna grupowa rozgrzewka
o półkoloniach z nagrodami
+ słówko salezjańskie 
9:45-13:00
przygotowanie i wyjazd autokarem do Kinder Parku Toruń (zabawa 2,5 godz.)
warsztaty „Świat wokół nas…”
zajęcia szachowe
13:00-13:40 obiad + przerwa (wychowawca)
(p. M. Mrowińska)
dla początkujących

13:40-14:20
14:20-15:00
15:00-16:00

warsztaty „Świat wokół nas…”
(p. M. Mrowińska)
zajęcia szachowe
dla początkujących
zajęcia świetlicowe
na zakończenie dnia 

zajęcia szachowe
dla początkujących
obiad + przerwa (wychowawca)
jazda gokartami 

obiad + przerwa (wychowawca)
III trening piłkarski
(trener)

ŚRODA (1.07; 8.07)
8:00 - 9:00
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-9:45
9:45-10:35
10:35-11:25
11:25-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

POTRZEBNE RZECZY: dużo siły .
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
IV trening piłkarski
na dzień dobry w grupie 
na dzień dobry w grupie 
(trener)
modlitwy poranne
poranna grupowa rozgrzewka poranna grupowa rozgrzewka
+ słówko salezjańskie 
szybki konkurs wiedzy
modlitwy poranne
szybki konkurs wiedzy
o półkoloniach z nagrodami
+ słówko salezjańskie 
o półkoloniach z nagrodami
szybki konkurs wiedzy
modlitwy poranne
poranna grupowa rozgrzewka
o półkoloniach z nagrodami
+ słówko salezjańskie 
Warsztaty „Świat doświadczeń wyjście do cukierni „Lenkiewicz”
Warsztaty historia na żywo
i eksperymentów chemicznych”
(ul. Chabrowa 24) na lody
(p. P. Mokwiński)
(p. M. Dembek)
+ zabawy na świeżym powietrzu
wyjście do cukierni „Lenkiewicz”
Warsztaty „Świat doświadczeń
Warsztaty historia na żywo
i eksperymentów chemicznych”
(ul. Chabrowa 24) na lody
(p. P. Mokwiński)
(p. M. Dembek)
+ zabawy na świeżym powietrzu
Warsztaty „Świat doświadczeń
Warsztaty historia na żywo
wyjście do cukierni „Lenkiewicz”
i eksperymentów chemicznych”
(p. P. Mokwiński)
(ul. Chabrowa 24) na lody
(p. M. Dembek)
+ zabawy na świeżym powietrzu
warsztaty muzyczne:
obiad
moje miejsce w chórze 
obiad
(ks. M. Pudło)
warsztaty terenowe
obiad
wokół szkoły w grupie
turniej gokartowy 
w grupie

warsztaty terenowe
wokół szkoły w grupie

warsztaty muzyczne:
moje miejsce w chórze 
(ks. M. Pudło)

14:00-14:45
14:45-15:00
15:00-16:00

warsztaty terenowe
wokół szkoły w grupie
zajęcia świetlicowe
na zakończenie dnia 

warsztaty muzyczne:
moje miejsce w chórze 
(ks. M. Pudło)

zajęcia świetlicowe
na zakończenie dnia 

VI trening piłkarski
(trener)

CZWARTEK (2.07; 9.07)
8:00 - 9:00
9:00-9:15
9:15-9:30

POTRZEBNE RZECZY: wygodny strój do wyjazdu .
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
VII trening piłkarski
na dzień dobry w grupie 
na dzień dobry w grupie 
(trener)
modlitwy poranne
szybki konkurs wiedzy
poranna grupowa rozgrzewka
+ słówko salezjańskie 
o półkoloniach z nagrodami
modlitwy poranne
szybki konkurs wiedzy
poranna grupowa rozgrzewka
+ słówko salezjańskie 
o półkoloniach z nagrodami

9:30-9:45
9:45-12:15
12:15-12:55
12:55-13:40
13:40-14:20
14:20-15:00
15:00-16:00

szybki konkurs wiedzy
modlitwy poranne
poranna grupowa rozgrzewka
o półkoloniach z nagrodami
+ słówko salezjańskie 
wyjazd autokarem do stadniny koni „AWojtowicz” w Czarnym Błocie (koło Zamku Bierzgłowskiego)
(jazda na koniach, zwiedzanie stajni, ognisko z kiełbaskami)
zajęcia szachowe
VIII trening piłkarski
obiad + przerwa (wychowawca)
dla początkujących
(trener)
zajęcia szachowe
pokazy cyrkowe i inne 
obiad + przerwa (wychowawca)
dla początkujących
(Marcelina Iżyk)
„Takie małe, a takie piękne ”
pokazy cyrkowe i inne 
obiad + przerwa (wychowawca)
warsztaty (p. M. Mrowińska)
(Marcelina Iżyk)
pokazy cyrkowe i inne 
„Takie małe, a takie piękne ”
zajęcia szachowe
(Marcelina Iżyk)
warsztaty (p. M. Mrowińska)
dla początkujących
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
turniej gokartowy 
na zakończenie dnia 
na zakończenie dnia 
w grupie

PIĄTEK (3.07; 10.07)
8:00 - 9:00
9:00-9:15
9:15-9:30
9:30-9:45
9:45-10:45
10:45-11:45
11:45-12:45
12:45-13:30
13:30-14:15
14:15-14:45
14:45-16:00

POTRZEBNE RZECZY: strój sportowy + dużo siły .
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
IX trening piłkarski
na dzień dobry w grupie 
na dzień dobry w grupie 
(trener)
modlitwy poranne
szybki konkurs wiedzy
poranna grupowa rozgrzewka
+ słówko salezjańskie 
o półkoloniach z nagrodami
modlitwy poranne
szybki konkurs wiedzy
poranna grupowa rozgrzewka
+ słówko salezjańskie 
o półkoloniach z nagrodami
szybki konkurs wiedzy
modlitwy poranne
poranna grupowa rozgrzewka
o półkoloniach z nagrodami
+ słówko salezjańskie 
zajęcia sportowe w grupie
zajęcia szachowe + przerwa
(trener SALOS-u)
dla początkujących
zajęcia szachowe + przerwa
turniej gokartowy 
dla początkujących
w grupie
zajęcia szachowe + przerwa
obiad + przerwa (wychowawca)
dla początkujących
zajęcia podsumowujące
X trening piłkarski
obiad + przerwa (wychowawca)
półkolonie (wychowawca)
(trener)
zajęcia podsumowujące
zajęcia podsumowujące
obiad + przerwa (wychowawca)
półkolonie (wychowawca)
półkolonie (wychowawca)
modlitwa, podsumowanie
i oficjalne zakończenie półkolonii + podziękowania  (aula lub hala sportowa)
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
zajęcia świetlicowe
na zakończenie dnia 
na zakończenie dnia 
na zakończenie dnia 

Dodatkowe informacje:
 Obiady są przygotowywane przez szkolny catering „Rafalko”.
 Codziennie dzieci będą miały zapewnioną butelkę wody niegazowanej (0,5l),
 II śniadanie: w poniedziałek, wtorek i piątek to wafelek, środa - lody, czwartek – ognisko z kiełbaskami.
 Koszt grupy zwykłej: 255 zł i grupy salosowej: 235 zł.

