
poniedziałek-27.06 wtorek-28.06  środa-29.06 czwartek-30.06 piątek-1.07

7:00 - 8:30 

przyjście uczestników, zajęcia 

poranne - gry                                              

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

8:30 - 9:00  śniadanie  śniadanie   śniadanie   śniadanie  śniadanie 

9.00 - 10.00
Kino

 10.00-12.00

 Tenis ziemny  Tenis ziemny

II ŚNIADANIE   Lunch box   Lunch box   Lunch box 

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

 obiad

13.00 - 13.30 

 obiad

13.00 - 13.30 

zabawy na świeżym 

powietrzu 14.30 - 15.00

15.00 - 16.00
język angielski/warsztaty 

kreatywne
warsztaty kulinarne

język angielski/warsztaty 

kreatywne
warsztaty kulinarne

język angielski/warsztaty 

kreatywne

pomiędzy 

zajęciami
czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę

16.00 - 17.00
warsztaty kreatywne/

język angielski

warsztaty kreatywne/

zajęcia taneczne

warsztaty kreatywne/

język angielski

warsztaty kreatywne/

zajęcia taneczne

warsztaty kreatywne/

język angielski

TURNUS 1
27.06. 2022 - 01.07.2022

DZIEŃ SPORTOWY - 

INTEGRACJA

dmuchańce 9.00 - 15.00 

w międzyczasie:  gry              

i zabawy zespołowe: piłka 

nożna, unihokej, sportowy 

małpi gaj, tenis ziemny, tenis 

stołowy, badminton

10.45 - 11.00 II ŚNIADANIE

13.00 - 13.30 - OBIAD

Park Linowy-Tarzania-

Głębokie plus ognisko    (2 

h korzystania z parku 

linowego, ognisko)                   

w międzyczasie                   

Lunch box

ognisko(kiełbaski/bułka 

lub hot dogi)

Opera na Zamku 

zwiedzanie 

12.00 - 13.30

 Park Trampolin      

 FUN JUMP

11.00 - 12.00 

Park Kasporwicza: lody, 

spacer, zabawy 

PODSUMOWANIE 

PÓŁKOLONII

13:00 - 14.00

 Eksperymenty                         

i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne

13.30 - 15.00 

 Eksperymenty                        

i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne

13.30 - 15.00 

14.00 - 15.00

obiad

14.00 - 14.30

Załącznik nr 1 do Regulaminu półkolonii letnich CMS



poniedziałek - 4.07 wtorek - 5.07  środa - 6.07 czwartek - 7.07 piątek 8.07

7:00 - 8:30 

przyjście uczestników, zajęcia 

poranne - gry              

    i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

8:30 - 9:00  śniadanie  śniadanie   śniadanie   śniadanie  śniadanie 

9.00 - 10.00
Kino

 10.00-12.00

 Tenis ziemny  Tenis ziemny

II ŚNIADANIE   Lunch box   Lunch box   Lunch box 

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

 obiad

13.00 - 13.30 

 obiad

13.00 - 13.30 

zabawy na świeżym 

powietrzu 14.30 - 15.00

15.00 - 16.00
język angielski/

warsztaty kreatywne
warsztaty kulinarne

język angielski/

warsztaty kreatywne
warsztaty kulinarne

język angielski/

warsztaty kreatywne

pomiędzy 

zajęciami
czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę

16.00 - 17.00
warsztaty kreatywne/

język angielski

warsztaty kreatywne/

zajęcia taneczne

warsztaty kreatywne/

język angielski

warsztaty kreatywne/

zajęcia taneczne

warsztaty kreatywne/

język angielski

14.00 - 15.00

obiad

14.00 - 14.30

TURNUS 2
4.07. - 8.07.2022

DZIEŃ SPORTOWY - 

INTEGRACJA

dmuchańce 9.00 - 15.00 

w międzyczasie:  gry              

i zabawy zespołowe: piłka 

nożna, unihokej, sportowy 

małpi gaj, tenis ziemny, tenis 

stołowy, badminton

10.45 - 11.00 II ŚNIADANIE

13.00 - 13.30 - OBIAD

Smętowice

10.00 - 15.00

w międzyczasie                   

Lunch box

ognisko(kiełbaski/bułka 

lub hot dogi)

Opera na Zamku 

zwiedzanie 

12.00 - 13.30

 Park Trampolin      

 FUN JUMP

11.00 - 12.00 

Park Kasporwicza: lody, 

spacer, zabawy 

PODSUMOWANIE 

PÓŁKOLONII

13:00 - 14.00

 Eksperymenty                         

i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne

13.30 - 15.00 

 Eksperymenty                        

i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne

13.30 - 15.00 



poniedziałek - 11.07 wtorek - 12.07  środa - 13.07 czwartek - 14.07 piątek - 15.07

7:00 - 8:30 

przyjście uczestników, zajęcia 

poranne - gry             

     i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

przyjście uczestników, 

zajęcia poranne - gry                  

i zabawy 

8:30 - 9:00  śniadanie  śniadanie   śniadanie   śniadanie  śniadanie 

9.00 - 10.00
Kino

 10.00-12.00

 Tenis ziemny  Tenis ziemny

II ŚNIADANIE   Lunch box   Lunch box   Lunch box 

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

 obiad

13.00 - 13.30 

 obiad

13.00 - 13.30 

zabawy na świeżym 

powietrzu 14.30 - 15.00

15.00 - 16.00
język angielski/

warsztaty kreatywne
warsztaty kulinarne

język angielski/

warsztaty kreatywne
warsztaty kulinarne

język angielski/

warsztaty kreatywne

pomiędzy 

zajęciami
czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę czas na przekąskę

16.00 - 17.00
warsztaty kreatywne/

język angielski

warsztaty kreatywne/

zajęcia taneczne

warsztaty kreatywne/

język angielski

warsztaty kreatywne/

zajęcia taneczne

warsztaty kreatywne/

język angielski

TURNUS 3
11.07. - 15.07.2022

13:00 - 14.00

 Eksperymenty                         

i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne

13.30 - 15.00 

 Eksperymenty                        

i doświadczenia/zajęcia 

muzyczne

13.30 - 15.00 

14.00 - 15.00

obiad

14.00 - 14.30

DZIEŃ SPORTOWY - 

INTEGRACJA

dmuchańce 9.00 - 15.00 

w międzyczasie:  gry              

i zabawy zespołowe: piłka 

nożna, unihokej, sportowy 

małpi gaj, tenis ziemny, tenis 

stołowy, badminton

10.45 - 11.00 II ŚNIADANIE

13.00 - 13.30 - OBIAD

Smętowice

10.00 - 15.00

w międzyczasie                   

Lunch box

ognisko(kiełbaski/bułka 

lub hot dogi)

Opera na Zamku 

zwiedzanie 

12.00 - 13.30

 Park Trampolin      

 FUN JUMP

11.00 - 12.00 

Park Kasporwicza: lody, 

spacer, zabawy 

PODSUMOWANIE 

PÓŁKOLONII


