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Turnus III 17lipca- 21 lipca 
 

Poniedziałek- „Nice to meet you!” 

 
Opis: Pierwszy dzień półkolonii, w którym dzieci poznają siebie rozmawiają o swoich 

zainteresowaniach oraz upodobaniach.                                                                         

Moduł językowy: Czas Present Simple, I like….I dislike…. Always, sometimes, never – rozmowy o 

obowiązkach i czynnościach domowych 

Moduł ruchowy: Gry i zabawy ruchowe na boisku 

szkolnym bądź w sali gimnastycznej. Narty 

integracyjne – zabawa w dwóch grupach  

Moduł kulturowy: Przywitania w Wielkiej Brytanii-‘ 

How are you?How do you do?’ 

Brytyjska monarchia – opowieść o królach i 

królowych 

Moduł artystyczny: Rysujemy portrety koleżanki 

bądź kolegi. Prace wykonywane dowolną techniką 

plastyczną. Karykatury – rysowanie na podstawie 

portretów wg zasad tworzenia karykatur. 

Dodatkowa atrakcja: KINO (projekcja filmu/bajki), LEKCJA W ELJOT JUDO PŁOCK 

 

Wtorek- “What a wonderful music day!” 

 
Opis: Dzień, w którym dzieci zanurzą się w cudownym świecie muzyki, czeka ich komponowanie 

własnego utworu w języku angielskim a także mały talent show, w czasie którego będą mogły 

przebrać się w kolorowe stroje i spróbować swoich sił na scenie muzycznej! 

Moduł językowy: : W tym dniu dzieci powtórzą słownictwo związane z muzyką oraz użycie 

czasownika can/can’t. Can/can’t – mówienie o swoich zdolnościach 

Moduł ruchowy: I can sing!  Czyli……. Po prostu śpiewaj! Talent Show . Wyścig w workach z 

przeszkodami. 

Moduł kulturowy: Brytyjscy muzycy, quizy językowe. Tłumaczenie brytyjskiego teledysku dla dzieci 

Moduł artystyczny: Dzieci komponują swój własny krótki utwór muzyczny. Praca w parach bądź 

grupach. Rhymes rhymes – pisanie wierszyka po angielsku 

Atrakcje dodatkowe: Ścianka wspinaczkowa w Orlen Arenie 
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Środa – “YUMMY! My favourite dish!” 
 
Opis: Podczas tego niesamowitego dnia, dzieci będą rozwijały swoje zdolności kulinarne i uczyły się o 

zdrowych składnikach. Poznają tajniki kuchni świata, niecodzienne przyprawy i nowe smaki. Zajęcia o 

kulinariach świata pozwolą na rozwijanie wyobraźni oraz będą poszerzały horyzonty. Dzięki wizycie w 

Hotelu Herman dzieci poznają zasady savoir vivre (zachowanie przy stole, dobre obyczaje etc.)  

Moduł językowy: nazwy różnego rodzaju jedzenia, tradycyjne nazwy potraw różnych krajów. 

Rozmowa o preferencjach kulinarnych z użyciem wcześniej poznanych zwrotów I like/ I dislike… 

Moduł ruchowy: spacer na Starówkę z widokiem na Wisłę. Zabawy na śieżym powietrzu/ w Ogródku 

jordanowskim. 

Moduł kulturowy: Tradycyjne potrawy-, jakimi tradycyjnymi potrawami 

mogą pochwalić się Polacy, a jakie potrawy zaserwuje nam typowa 

angielska rodzina? Healthy / Unhealthy food – poszerzanie wiedzy o 

zdrowym żywieniu 

Moduł artystyczny: tworzenie własnego menu z ulubionymi potrawami 

Przygotowanie potraw z menu z papieru – zabawa w restaurację 

 

Dodatkowe atrakcje: WIZYTA W PIZZERNI DOMINIUM  (tworzenie własnej kompozycji) 09.20 

prezentacje@gustodominium.pl 

Czwartek– “LET’S MEET AT THE FARM!” 

 
Opis: Dzisiejszy dzień wykorzystamy na poznaniu zwierzaków różnego rodzaju. Będziemy mogli 

dotknąć jaszczurki lub zapoznać się z szopem.  

Moduł językowy: Zwierzęta naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Części ciała, – bo potwory też je mają 

– nazewnictwo. 

Moduł ruchowy: Zabawa ruchowa- ‘Quess who”- zgadnij, jakim jestem zwierzęciem. Rycz jak Flyons! 

– Trening z Frisbee  

Moduł kulturowy:  Ciekawostki ze świata zwierząt- quizy językowe. Nauka piosenki „Old McDonald 

had a farm”    

Moduł artystyczny: Praca plastyczna- ‘My favourite animal”, wykorzystanie różnych technik 

plastycznych. Rysowanie potwornych bestii z użyciem poznanego nazewnictwa części ciała 

Atrakcje dodatkowe: Wizyta w Ranoczowisku w Cekanowie. 

 

Piątek– “DZIEŃ  MAŁEGO CHEMIKA” 

 

Opis: Dzień, kiedy każdy uczestnik zamienia się w prawdziwego chemika, ma okazję pod okiem 

specjalisty przeprowadzić doświadczenia chemiczne i spróbować swoich sił w laboratorium. 

Moduł językowy: nazwy różnych dziedzin nauki, materiałów, substancji. Z czego składają się nasze 
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ulubione napoje – odszyfrowanie składu popularnnych napojów 

Moduł ruchowy: moje ciało też potrafi – konkurs sprawności na placu zabaw, zadania na czas 

(ORLEN ARENA/ Plac). Joga – nie taka prosta jak myślisz – ćwiczenia na sali gimnastycznej lub  

dziennej (kolonijnej) 

Moduł kulturowy: znani odkrywcy i naukowcy – poznawanie naukowców 

 Z całego świata. Environmentally friendly – jak możemy ochraniać 

przyrodę? 

Moduł artystyczny: rysowanie kredą na chodniku, boisku, tworzenie 

graffiti. Original origami – sztuka składania papieru 

Dodatkowe atrakcje: Wizyta w ZAKĄTKU ODKRYWCÓW (Stróżewko). 

 

 

                      


