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Turnus IV  21 sierpnia- 25 sierpnia 
 

 
Poniedziałek- My free time   

                                                                     
Opis: Jest to pierwszy dzień naszych półkolonii w związku z tym musimy poznać się jak najlepiej, 

ustalamy zasady współpracy i zabawy.  

Moduł językowy My free time – rozmawiamy o tym, co możemy robić w wolnym czasie. Używamy 

konstrukcji I like…, I dislike….Powtarzamy czas Present Simple. Poznajemy słownictwo związane z 

zabawami w wolnym czasie. 

Moduł ruchowy: Gry i zabawy integracyjne – poznajemy się 

Moduł kulturowy: Opracowanie kontraktu, – co możemy a czego nie na półkoloniach.  

Moduł artystyczny: Rysowanie kredą na boisku szkolnym, 

konkurs na najpiękniejszy rysunek 

 

Dodatkowa atrakcja: Wizyta na stadionie Wiły Płock – 

mecz drużynowy (plus zwiedzanie stadionu) 

 
 
Wtorek – Farm animals 

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

dotknąć jaszczurki lub zapoznać się z szopem.  

Moduł językowy: Zwierzęta naszymi najlepszymi przyjaciółmi – dzieci poznają zwierzęta domowe i 

rolnicze a także egzotyczne. 

Moduł ruchowy: Zabawa ruchowa- ‘Lues wchód”- zgadnij, jakim jestem zwierzęciem 

Moduł kulturowy: Ciekawostki ze świata zwierząt - quizy językowe. 

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

plastycznych. 

Atrakcje dodatkowe: Wizyta w Ranoczowisku w Cekanowie 

 
Środa – America!!! – we love films 

 
Opis: Dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat Stanów zjednoczonych 

Moduł językowy: My favourite star – przymiotniki opisujące osobę 

Moduł ruchowy: Zabawa na świeżym powietrzu – amerykańskie gry i zabawy. 

Moduł kulturowy: Dzieci poznają zwyczaje amerykańskie a także dowiedzą się czegoś więcej o 

Stanach Zjednoczonych 
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Moduł artystyczny: Hollywood – moja ulubiona gwiazda (dzieci rysują maski, przebierają się za 

aktorów) 

Atrakcje dodatkowe: KINO (projekcja filmu/bajki), LEKCJA W ELJOT JUDO PŁOCK 

 

 
Czwartek– Let’s sing and dance 

 

Opis: Kolejny dzień obfitujący w atrakcje, dzieci będą miały okazję obejrzeć film tylko i wyłącznie w 

języku angielskim i przekonać się czy łatwo zrozumieć inny język lub domyślić się wypowiedzi z 

kontekstu - tak bardzo istotnej umiejętności w nauce języka obcego. 

Moduł językowy: dzieci oglądają krótki film w języku angielskim – rozmawiamy na jego temat, co 

zrozumieli. 

Moduł ruchowy: I can sing!- Po prostu śpiewaj! 

Moduł kulturowy:, co ciekawego w świecie muzyki brytyjskiej? Quiz interaktywny 

Moduł artystyczny: Dzieci wymyślają własne historie związane z postaciami z filmu, który widzieli 

rano. 

Atrakcje dodatkowe: Zumba dla dzieci 

 

Piątek – My Chu Chu 

  
Opis: Ostatni dzień naszych półkolonii. Dzieci będą miały okazję poznać swoje miasto od podszewki i 

dowiedzieć się na jego temat czegoś więcej. 

Moduł językowy: Czas Past Simple, dzieci wspominają, co robiły w czasie półkolonii. 

Moduł ruchowy: Podchody 

Moduł artystyczny: Plakat przedstawiający najciekawsze miejsce w Płocku – dzieci rysują miejsce z 

Płocka gdzie lubią spędzać czas wolny. 

Atrakcje dodatkowe: Rejs statkiem po Wiśle 

 

 
       


