Program półkolonii letnich
w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
CZAS TRWANIA: 04.07. – 08.07.2022 r.
UCZESTNICY: uczniowie klas I – VI - ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
CZAS ZAJĘĆ: 7.30 – 15.30
PROGRAM ZAJĘĆ
1. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
- gry edukacyjne, planszowe i ruchowe,
- zabawy integrujące uczniów,
- zajęcia projektowo - plastyczne,
- kalambury,
- śniadanie.
2. ZAJĘCIA KREATYWNE
- zadania i gry z wykorzystaniem bazy pracowni szkolnych i tablic oraz monitorów
multimedialnych, dywanu interaktywnego, okulary Class VR - dostosowane do wieku
uczniów i ich umiejętności,
- tworzenie prac przestrzennych, długopisy 3D, grafik i tekstów.
3. ZAJĘCIA SPORTOWE
- gry zespołowe w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu,
- zabawy ruchowe z elementami rywalizacji – naturalne tory przeszkód,
- zabawy zespołowe z przyborami sportowymi i nietypowymi,
- konkursy sportowe.

4. ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
W czasie półkolonii letniej:
wycieczka do Krzemionek – zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki z przewodnikiem,
 warsztaty edukacyjne - Łowcy epoki kamienia. Podczas lekcji uczestnicy zapoznają
się z bronią myśliwską epoki kamienia, różnymi metodami polowań i gatunkami
zwierzyny łownej znanej naszym praprzodkom. Będzie to również okazja, by
spróbować swoich sił w użyciu łuku, oszczepu czy procy,
 gra terenowa - gra odbywa się na terenie zrekonstruowanej osady neolitycznej. Jej
celem jest zapoznanie uczestników z wybranymi aspektami życia w czasach, kiedy
funkcjonowały krzemionkowskie kopalnie krzemienia pasiastego. Uczestnicy, po
otrzymaniu Karty Gry, będą musieli odnaleźć na terenie osady obiekty i miejsca oraz
wykonać określone zadania.
 oraz grill.
- wycieczka do OW Gutwin, plażowanie, spacer po lesie, spotkanie z leśnikiem, ognisko,
- zabawy na boisku szkolnym,
- zabawy w ogrodzie sensorycznym.
5. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE i ZABAWY ZE SŁOWEM
- małe formy teatralne,
- bajki i przedstawienia dla dzieci
- plastyczne: malowanie, rysowanie,
- muzyczne.
6. ZAJĘCIA KREATYWNE – MAŁY NAUKOWIEC (realizowane poprzez:
eksperymentowanie, doświadczanie, przeżywanie)
- chemiczne,
- biologiczne,
- fizyka.
7. ZABAWY Z JĘZYKIM ANGIELSKIM
- poszerzanie słownictwa,
- nauka piosenek i zabawa,
- nauka rymowanek.
ZAPISY U WYCHOWAWCÓW KLAS
CENA ZA TURNUS – 320,00 zł; cena obejmuje: całodzienną opiekę oraz zajęcia tematyczne
i językowe, materiały do zajęć kreatywnych, naukowych i plastycznych, wycieczka do
Krzemionek z przewodnikiem oraz warsztaty, wycieczka do Ośrodka Wypoczynkowego
Gutwin, przejazdy wynajętymi autokarami, herbata do drugiego śniadania oraz woda
mineralna.
Wpłata na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu
Świętokrzyskim - ,,Razem dla Piątki” w terminie do 24.06. 2022 r.
Uwaga! Trzy obiad - drugie danie w cenie półkolonii
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika – półkolonie turnus I
Nr konta – 21 1240 1385 1111 0010 9967 8884
Dowód wpłaty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą e-mail, na adres:
annabar68@interia.pl

