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Program wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania: 27.06. do 08.07.2016 r. 
Zajęcia codziennie odbywają się od godziny 8:30 do godziny 14:30, 

za wyjątkiem dnia 08.07.2016 r. 
Godziny zajęć dnia 08.07.2016 r. – od 9:00 do godziny 13:30. 

27.06.2016 r. 
8:30 – zajęcia organizacyjne: przywitanie uczestników i podzielenie na grupy, zapoznanie z wychowawcami, 
przedstawienie regulaminów, praw i obowiązków uczestników 
8:45 – śniadanie 
9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Parku w Chorzowie. 
9:45 – 10:00 – spacer w kierunku Zoo w Chorzowie 
10:00 – 13:30 – spacer po Zoo w Chorzowie, zapoznanie się ze zwierzętami i ich zwyczajami, poznanie wymarłych 
gatunków z czasów przed pojawieniem się człowieka podczas zwiedzania Kotliny Dinozaurów. 
Powrót na obiad około 14:00/14:15 
 
28.06.2016 r.  
8:35 – śniadanie 
9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Siemianowic Śląskich (Michałkowice) na basen kryty „Kompleks 
Michał” 
10:00 – 12:00 – pobyt na basenie, zajęcia sportowe: gry i zabawy wodne, nauka pływania 
12:00 – 13:00 – przejście na plac zabaw w Siemianowicach Śląskich, gry i zabawy na świeżym powietrzu (plac zabaw 
w Siemianowicach Śląskich) 
Powrót na obiad około 13:30 
 
W przypadku pogody istnieje możliwość wyjazdu na basen otwarty MOSiR Radzionków (Księża Góra). Powrót na 
obiad około 14:15 
 
29.06.2016 r. 
8:35 – śniadanie 
9:00 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Bawilandii „Żyrafa” w Bytomiu 
9:30 – 11:30 – pobyt w Bawilandii, gry i zabawy sportowo – ruchowe, skoki, bieganie 
12:00 – powrót do szkoły, zajęcia świetlicowe, zajęcia artystyczne – z papierem, klejem, nożyczkami, kredkami, 
farbkami, itp., zajęcia w sali zabaw, zajęcia informatyczne, zajęcia sportowe, opcjonalnie krótki spacer po Brzezinach 
Obiad około 13:00 
 
30.06.2016 r. 
8:45 – śniadanie 
9:00 – 9:30 – zajęcia świetlicowe, gry stolikowe (szachy, puzzle, gry planszowe) 
9:50 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Rogoźnika (zalew) 
10:15 – 13:30 – pobyt nad zalewem, zajęcia krajoznawczo – turystyczne (spacer nad zalewem), zajęcia sportowe (gra 
w siatkówkę, piłkę nożną), gry i zabawy na placu zabaw, piknik na plaży 
Wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Śpiew i muzykowanie przy ognisku. 
Powrót do szkoły i rozejście się uczestników około 14:30 
 
W przypadku pogody istnieje możliwość przesunięcia śniadania na godzinę 7:30, a wyjazdu na godzinę 8:10 (autobus 
linii 85) 
 
W dniu tym brak obiadu, który zostaje zastąpiony ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek. 
 
01.07.2016 r. 
8:35 – śniadanie 
9:00 – przejazd autokarem do Pszczyny 
10:30 – 11:30  – zwiedzanie skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej, zapoznanie z historią i zabytkami skansenu 
11:30 – 12:00 – zajęcia krajoznawczo turystyczne, spacer po parku, gry i zabawy na świeżym powietrzu 
12:00 – 13:00 – zwiedzanie Zagrody Żubrów w Pszczynie 
13:00 – 14:00 – zwiedzanie okolicy zamku w Pszczynie, przejście na rynek, poznanie historii Pszczyny 
Powrót do szkoły i rozejście się uczestników około godziny 15:00 
 
Uwaga w dniu wycieczki do Pszczyny brak obiadu – uczestnicy otrzymują prowiant na czas trwania wycieczki. 
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04.07.2016 r. 
8:35 – śniadanie 
9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do centrum Piekar Śląskich – Kino Zacisze, ul. Bytomska 171 
10:00 – 12:00 – pobyt na seansie filmowym w kinie. 
Obiad około 13:00 
 
05.07.2016 r. 
8:35 – śniadanie 
9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Siemianowic Śląskich (Michałkowice) na basen kryty „Kompleks 
Michał” 
10:00 – 12:00 – pobyt na basenie, zajęcia sportowe: gry i zabawy wodne, nauka pływania 
12:00 – 13:00 – przejście na plac zabaw w Siemianowicach Śląskich, gry i zabawy na świeżym powietrzu (plac zabaw 
w Siemianowicach Śląskich) 
Powrót na obiad około 13:30 
 
W przypadku pogody istnieje możliwość wyjazdu na basen otwarty MOSiR Radzionków (Księża Góra). Powrót na 
obiad około 14:15 
 
06.07.2016 r.  
8:35 – śniadanie 
9:30 – przejazd autobusem komunikacji miejskiej do Parku w Chorzowie.  
9:30 – 11:30 – spacer po Parku w Chorzowie, zapoznanie z historią i zabytkami Parku, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu 
11:30 – 12:00 – przejście pod Planetarium w Chorzowie 
12:00 – 13:00 – seans w Planetarium „Mały Książe” 
Powrót na obiad około 14:00/14:15 
 
07.07.2016 r. 
8:35 - śniadanie 
9:00 – 10:00 – przejazd autokarem do Brynku 
10:00 – 14:00 – zwiedzanie leśniczówki w Brynku, lekcja przyrody z leśniczym, poznanie zasad zachowania się w lesie, 
spacer po lesie, gry i zabawy sportowo-ruchowe, zabawa w podchody 
Wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. Śpiew i muzykowanie przy ognisku. 
 
Powrót do szkoły i rozejście się uczestników około 14:30/15:00 
 
W dniu tym brak obiadu, który zostaje zastąpiony ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek. 
 
08.07.2016 r. 
9:00 – powitanie uczestników 
 
W przypadku pogody: 
9:30– 13:00 - zajęcia krajoznawczo-turystyczne: spacer do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Żabie Doły”, gry i 
zabawy na świeżym powietrzu 
Powrót na obiad około 13:00 
13:15 – podsumowanie półkolonii, pożegnanie i rozejście się uczestników do domów 
 
W przypadku niepogody 
9:30 – 11:30 – półkolonijny turniej sportowy, gry i zabawy sportowe 
12:00 – obiad 
12:30 – 13:15 – dyskoteka pożegnalna 
13:30 – podsumowanie półkolonii, pożegnanie i rozejście się uczestników do domów 
 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu bez uprzedniego podania przyczyny. Ponadto 
program może ulec zmianie ze względu na aurę, ewentualne zmiany czasów wejść do wymienionych placówek 
oraz przez czynniki losowe – za co organizatorzy wypoczynku nie ponoszą odpowiedzialności. 

 


