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PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2018 
 

 
Poniedziałek „Zuzia lalka nieduża i podobno cała ze szmatek…?” 
 

Dzień pierwszy półkolonii to dzień pluszaka. Dlaczego? Po raz pierwszy w historii naszej 

Szkoły poświadczymy, że pluszaki stworzone przez nasze dzieciaki przyjęte zostaną do 

naszego grona. Przez cały turnus służyć będą naszym uczestnikom do zabawy, pocieszania, 

a będą w tym na pewno najlepsze, bo w końcu własnoręcznie stworzone… 

 

Dodatkowa atrakcja: Film - PADDINGTON 

Przypomnimy wszystkie angielskie przymiotniki, które 

pomogą nam opisywać nowych towarzyszy. 

 
Wtorek „Skąd się to wszystko wzięło” 
 
Dziś uzupełniamy wiedzę historyczną i odwiedzamy nasze 

płockie Muzeum Mazowieckie. 

 
Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy. Dzieci 

poznają ekspozycję, wcielając się w rolę poszukiwaczy. 

Odnajdując na ekspozycji kolejne wskazówki i fragmenty 

hasła (opcjonalnie), kierowane są do szczęśliwego końca. Na zakończenie mogą ułożyć 

hasło – sformułowanie myśli, którą kierowała się sztuka przełomu XIX i XX wieku. 

 

A jeśli już mówimy o zabytkach to przypomnimy sobie kilka ich nazw po angielsku, 

przydadzą się też zwroty niezbędne, gdybyśmy zabłądzili w miejskiej dżungli. 

 

Środa „W zdrowym ciele zdrowy duch” 
 
Zima kapryśna jest, więc niestety nie możemy obiecać, że nasze zawody sportowe odbędą 

się w pięknej zimowej scenerii. Możemy jednak obiecać, że jeśli nie na zewnątrz, to w 

cieplutkiej hali sportowej zapewnimy wiele emocji! 

 
Atrakcje dodatkowe: PARK TRAMPOLIN ADRENALINA  

Kilka słówek o sportach w języku angielskim też nie zaszkodzi. 
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Czwartek „Zbudować każdy coś może trochę lepiej lub trochę 
gorzej…” 
 
Lubią je zarówno dorośli jak i dzieci, o czym mowa? O 

klockach LEGO. Wszystkie chętne dzieci mogą tego dnia 

przynieść swoje ulubione klocki – może jakiś konkurs na 

najbardziej kreatywną budowlę? 

Dowiemy się nieco o historii lego, kto je stworzył i kiedy? 

Jak również zabierzemy Was na wirtualną wycieczkę po 

legolandzie. 

 
Atrakcje dodatkowe: lekcja robotyki 

 

Kto szybszy, większy i ciekawszy – porównania w języku angielskim. 

 

Piątek „Nie tylko złoto się świeci” 
 
Tym razem wcale nie planujemy bawić się w poszukiwaczy skarbów, ale udowodnić, że co z 

pozoru nudne może okazać się świetną zabawą. Zróbmy ferie naszym grom komputerowym, 

a poszukajmy gdzieś głęboko ukrytych gier planszowych – one też mogą dać nam wiele 

frajdy. Niech każdy z Was przyniesie swoją ulubioną grę i spróbuje opowiedzieć o niej tak 

ciekawie, żebyśmy wszyscy chcieli w nią zagrać. 

Podobno najlepsze gry i zasady to te stworzone przez nas – spróbujemy stworzyć 

największą grę Płocka, bo jej planszą będzie całą nasza szkoła. 

 
Atrakcje dodatkowe: zaprosimy najwspanialszych w Płocku fascynatów gier 

planszowych, którzy sprawią, że każdy z nas stanie się maniakiem planszówek. 

 


