
Załącznik nr 7 

 

Szczegółowy program kolonii promujący aktywny wypoczynek i zainteresowanie aktywnością fizyczną  

pn. „Wakacyjna przygoda” w Jarnołtówku 

 

Dzień     

1.  Zbiórka dzieci w ustalonym 

miejscu, zapoznanie  

z zasadami bezpieczeństwa  

w czasie podróży autokarem. 

Wyjazd na kolonię 

Przyjazd na miejsce,  rozpakowanie 

się i zakwaterowanie w pokojach 

Wymyślanie nazw 

„przygodowych” grup, 

zapoznanie uczestników 

kolonii z regulaminem 

Gry i zabawy integracyjne, 

planowanie „przygód”. Ogłoszenie 

konkursów, które będą trwały 

przez cały okres kolonii  

 Godz. 10.00 - 13.00 Godz. 15.00 - 16.30 Godz.17.30 - 18.30 Godz. 20.00 - 21.30 

2.  Wycieczka „Zdobywamy najwyższy szczyt czyli Biskupią Kopę” - zdobywanie sprawności „łazika” 

(uczestnicy zabierają ze sobą suchy prowiant) 

Twórcza praca w grupach  

3.  Przedmedyczny kurs 

pierwszej pomocy – 

poznanie podstawowych  

zagadnień, symulacja  

akcji ratunkowej 

Wybory władz Rady Kolonii Warsztaty pedagogiczno-

psychologiczne  

Zabawa sprawnościowa przy 

muzyce 

4.   Gra terenowa  

“W poszukiwaniu 

miejscowych legend” -  

zwiedzanie Parku 

Krajobrazowego Gór 

Opawskich 

Warsztaty plastyczne w grupach 

„Pocztówka z wakacji”: rysunek  

ołówkiem, kredkami, kolaż  

z uzbieranych darów lasów, nauka 

składania papieru 

Zajęcia sportowe:  

(gry i zabawy) piłka nożna, 

koszykówka, siatkówka, 

tenis stołowy, dwa ognie 

 

 

„Co pamiętam z wyprawy  

w nieznane” - quiz  

z podsumowania zwiadu  

i zwiedzania terenu Gór 

Opawskich – spotkanie  

z policjantem i leśnikiem 

5.  „Piłkarskie wakacje” - turniej 

piłki nożnej 

 

„Droga do Rio” - konkurs  

o tematyce sportowej. Olimpiada 

na wesoło z konkurencjami 

Przygotowanie 

najciekawszego przebrania 

(stylizacji) 

Zabawa – konkurs na 

najciekawsze przebranie – 

dyskoteka 

6.  Zajęcia sportowe Basen kąpielowy – szkolenie  

z ratownikiem  

Konkurs o tematyce 

promującej aktywność 

sportową  

Pieczenie kiełbasek, ognisko 

(grill) 

7.  Zwiedzanie tamy  

w Jarnołtówku 

Wyjście w teren i zwiedzanie szlaku Karolinki i Żabiego Oczka 

(uczestnicy zabierają ze sobą suchy prowiant) 

Konkurs Odkrywamy ukryte 

talenty: „Mam talent”, „Mini 

Playback Show” 

8.  Turniej sportowy – 

terenoznawstwo – nauka 

„Poszukujemy i fit promujemy” - 

warsztaty grupowe na temat 

Prezentacja grup Przygodowe przyśpiewki przy 

ognisku. Konkurs piosenki 



czytania map, wędrówki na 

orientację – spotkanie  

z przedstawicielem PTTK 

promocji aktywnego wypoczynku, 

zdrowego żywienia  

kolonijnej 

9.  Zabawy sportowe – 

sprawnościowe na boisku  

Nawiązanie kontaktu  

z sąsiednimi koloniami – 

organizacja turnieju sportowego 

Organizacja turnieju 

sportowego - wyniki 

Konkurs Odkrywamy ukryte 

talenty: Wieczór kabaretu 

10.  Wycieczka w nieznane - Zwiedzanie Nysy/Prudnika (uczestnicy zabierają ze sobą suchy 

prowiant) 

Dzielimy się wrażeniami  

z wycieczki w nieznane   

11.  Zajęcia w grupach  

“W zdrowym ciele zdrowy 

duch”  

Basen kąpielowy  

 

„Przygodowe kalambury” - 

warsztaty teatralne 

Projekcja filmu – konkurs 

plastyczny 

12.  Lekkoatletyka – wakacyjne 

zawody w wybranych  

konkurencjach  

Przygotowanie do ślubów 

kolonijnych 

Śluby kolonijne 

 

 

Gry i zabawy świetlicowe 

 

13.  Gry zespołowe Wybory Miss i Mistera kolonii Pożegnalny spacer po 

Jarnołtówku  

Pożegnalna dyskoteka, rozdanie 

dyplomów i nagród 

14.  Pakowanie się i sprzątanie Wyjazd do miejsca zamieszkania   

 
 

Pozostałe stałe punkty kolonii: 

 

8.00 - Pobudka, poranna toaleta 

8.30 – 8.45 - Gimnastyka poranna 

8.55 – 9.00 – Apel porządkowy 

9.00 – 9.30 – Śniadanie 

13.30 – Obiad 

14.00 – 15.00 – Czas wolny 

16.30 – 17.00 – Podwieczorek 

19.00 – Kolacja 

21.30 – 22.00 – Wieczorna toaleta 

22.00 – 8.00 – Cisza nocna 


