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PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2019 
 

 w godzinach 8.00-16.00 
 uczestnicy dzieci 5- 10lat 

 opieka pedagogiczna, wyjścia i atrakcje zgodnie z programem oraz 
wyżywienie (obiad i podwieczorek) w cenie 

 koszt 380,00PLN 
 
Program półkolonii: 

 

1. Założenia programu 

Półkolonie w Centrum Edukacji to doskonała okazja, by dziecko doskonaliło posiadane 

umiejętności językowe poprzez konieczność komunikowania się w języku angielskim z 

lektorami, jednocześnie wesoło i twórczo spędzało czas wakacji w towarzystwie 

rówieśników. 

2. Adresaci 

Program powstał z myślą o dzieciach w wieku 5 -10 lat. 

3. Cele ogólne programu: 

 Uświadomienie uczestnikom, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z 

nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka 

 Przybliżenie uczestnikom elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych 

 Motywowanie do nauki języka angielskiego 

 Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim 

wiary we własne siły 

4. Cele szczegółowe: 

a) Wychowawcze 

 Kształtowanie otwartości i poszanowania języka i kultury innego narodu 

 Kształtowanie współpracy w grupie 

 Promowanie dorobku twórczego dzieci 

b) Edukacyjne 

 Wprowadzenie podstawowych wiadomości dotyczących kultury i zwyczajów 

krajów anglojęzycznych 

 Rozwijanie sprawności manualnych 

 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej 

 

Program obejmuje: 

 prezentacje filmowe  

 zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe 

 zajęcia językowe 

 gry edukacyjne, językowe, quizy 

 zajęcia twórcze 

 wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami 

 zabawy na świeżym powietrzu 

 wycieczki zorganizowane 
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Turnus I 28 stycznia – 1 lutego 2019r. 
 

„ Odkrywamy Polskę”  

Poniedziałek 

Każdy śpiewać może….. 

- godzina konwersacja z lektorem natywnym- 

może zaśpiewa z nami po polsku ??? 

-konkurs karaoke, śpiewamy największe polskie 

przeboje 

-słownictwo związane z muzyką / instrumentami muzycznymi/ muzyka 

folkowa 

-zajęcia taneczne z instruktorem tańca- polskie tańce, czyli co? Może coś 

spróbujemy zatańczyć….. 

 

Wtorek 

Czym chata bogata…. 

- warsztaty kulinarne – pieczenie ciasteczek 

- zabawy w sali zabaw Fikołki 

-słownictwo angielskie związane z jedzeniem, zabawa scenki sytuacyjne w 

restauracji - podstawowe zwroty przydatne podczas podróżowania 

- gry i zabawy relaksujące 

- co to znaczy polska kuchnia- tradycyjne polskie potrawy i regiony, z 

których pochodzą 

 

Środa 

Na raz na dwa…. 

- godzinne konwersacje, gry i zabawy językowe z lektorem natywnym  

- nazwy sportów w języku angielskim 



                             

Centrum Edukacji Grupa ORLEN, 09-400 Płock, ul. Kobylińskiego 25 
 tel. (24)365 86 19, fax. (24) 365 86 24, e-mail: sjo@centrumedukacji.pl, www.centrumedukacji.pl 

 

-spotkanie z ratownikiem WOPR, który zjawi 

się u nas w towarzystwie psa- ratownika, nie 

tylko będziemy mogli poprzytulać się do psa, 

ale dotaniemy też kilka cennych wskazówek 

jak bezpiecznie zachowywać się zimą 

- gry i zabawy sportowe, może bitwa na 

śnieżki, jeśli tylko pogoda pozwoli 

- zajęcia karate z instruktorem  

- Polska- co tak naprawdę lubimy- tradycyjne polskie sporty, z czego słyną 

nasze regiony, najsławniejsi polscy sportowcy …. 

 

Czwartek 

Polacy nie gęsi swój język mają…. 

- wyjście do teatru na spektakl pt. „Pchła Szachrajka” połączone ze 

zwiedzaniem kulis teatru  

- teatr kukiełkowy- tworzymy własne kukiełki i bierzemy udział w 

przedstawieniu     

- gry i zabawy językowe 

- najsłynniejsze polskie bajki i opowieści 

- legendy polskie 

- tworzymy ilustracje do najpiękniejszych polskich legend 

 

Piątek 

Kocham Cię Polsko…… 

- godzina konwersacja z lektorem natywnym ( jego wiedzę na temat Polski 

też sprawdzimy) 

- quizy: kalambury; Familiada i wiele innych konkursów związanych z 

Polską i jej tradycjami 
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- ścianka wspinaczkowa- wyprawa prawie jak na Rysy 

 

Opiekun turnusu: Anna Palusińska 

 

 

 

Turnus II 4 – 8 lutego  2019r. 

 

„ Palcem po mapie – odkrywamy świat”  

 

Poniedziałek 

Odwiedzamy Francję… 

- godzinna lekcja języka francuskiego połączona z elementami kultury i 

zwyczajów tego kraju 

- budujemy wieżę Eiffla ( z pianek, sznurka i 

spaghetti) 

- robimy plakat- wyklejankę - wszystko co 

francuskie na nim znaleźć się może 

- oglądamy film „Ratatuj” 

- wyjście na ściankę wspinaczkową ( wspinamy się 

niemal jak na wieżę Eiffla) 

 

Wtorek 

Jedziemy do Włoch… 

- lekcja języka włoskiego 

- warsztaty kulinarne – pieczemy ciasteczka 

- gry i zabawy w sali Fikołki 

-konkurs plastyczny- ilustracje do najsławniejszych włoskich bajek Pinokio- 
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co Wy na to?  

- bal w maskach weneckich, które własnoręcznie stworzymy  

 

 Środa 

„ La viva espana….” 

- lekcja języka hiszpańskiego z elementami wiedzy o kulturze 

- zabawimy się w corridę i tomatinę, żeby od podszewki poznać co to 

znaczy hiszpańska zabawa 

- zerkniemy na „Byczka Fernando” 

- w tanecznym rytmie spróbujemy swoich sił tańcząc flamenco na zajęciach z 

instruktorem tańca 

 

Czwartek 

„Made in China” 

-lekcja języka chińskiego z elementami wiedzy o kulturze 

-chiński horoskop – czyli w kogo tym razem się zamienisz? 

- może w Pchłę Szachrajkę podczas naszej wizyty w teatrze?  

- spróbujemy swoich sił tworząc przepowiednie na Nowy Rok 

-jak wygląda chińska zabawa noworoczna- nie ma co czekać , 

zaczynajmy… 

 

Piątek 

„Poznajemy Australię…” 

- a co powiecie na lekcję angielskiego, ale w towarzystwie przybysza prosto 

z Australii? 

- kto to byli aborygeni? 

- aborygeńska muzyka i dzieła sztuki, może spróbujemy coś stworzyć, niech 

oryginalne dzieła zawisną na naszych ścianach  
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- digeridoo- cóż to takiego? Tradycyjny instrument aborygeński, który 

spróbujemy wspólnie stworzyć , więc wszyscy na start   

Opieku turnusu: Izabela Żuchowska 

 


