
 

RAMOWY PROGRAM PÓŁKOLONII 
„Wakacje na scenie” 

 
 
Każdego dnia zbiórka w Szkołach Katolickich w Płocku między godziną 7:30 – 8:00, 

odbiór dzieci 15:00 – 15:30 (z wyjątkiem piątku). 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w zależności od pogody. 

W programie dnia, w przypadku ładnej pogody, pojawią się spacery, zabawy ruchowe 
na świeżym powietrzu. 

 
 

Dzień pierwszy: „Poznajmy się” 
 

 Zapoznanie uczestników półkolonii z obowiązującymi regulaminami oraz 
z obiektem. 

 Zajęcia integracyjne – nawiązanie kontaktu, ułatwienie wzajemnego 
poznania, nauka słuchania oraz budowanie zaufania wobec innych. 

 Zapoznanie ze scenariuszem spektaklu finałowego. 

 Drugie śniadanie. 

 „Muzyka, muzyka…” - zajęcia z muzykiem (akompaniatorem). Rozwijanie 
zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do 
muzyki i tańca. Określenie predyspozycji wokalnych uczestników. 

 Obiad. 

 Animowany seans filmowy w NoveKino Przedwiośnie. 
 

Dzień drugi: „Spotkanie ze sztuką” 
 

 Zajęcia teatralne – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie. 
Poznanie rożnych rodzajów sztuki scenicznej tj. teatr słowa, teatr lalek/teatr 
formy, pantomima itp.  

 Drugie śniadanie. 

 Wycieczka do Płockiej Galerii Sztuki, obejrzenie wystawy dotyczącej 
plakatu. Rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki, 
dostarczanie wrażeń estetycznych i przeżyć emocjonalnych. 

 Obiad. 

 „Afisz teatralny” - zajęcia plastyczne. Tworzenie plakatu promującego 
finałowy spektakl. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności. 

 Zajęcia teatralne  - praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie. 
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Dzień trzeci: „Magiczny świat teatru” 
 

 „Zajęcia teatralne” – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie. 

 Drugie śniadanie. 

 Zajęcia teatralne  – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie. 

 Czas swobodnej aktywności dzieci (gry i zabawy na świeżym powietrzu, 
aktywność plastyczna, muzyczno-taneczna itp.). 

 Obiad.  

 Zajęcia teatralne  – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie. 
 

Dzień czwarty: „Tajniki sztuki aktorskiej” 
 
 Zajęcia teatralne  – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie. 
 Drugie śniadanie. 
 Zajęcia teatralne oraz próby z muzykiem. Uczestniczenie w ćwiczeniach 

aktorskich oraz muzycznych przygotowujących do spektaklu. 
 Czas swobodnej aktywności dzieci (gry i zabawy na świeżym powietrzu, 

aktywność plastyczna, muzyczno-taneczna itp.).  
 Obiad. 

 Zajęcia teatralne – próby do spektaklu, przygotowanie scenografii. 
 

 

Dzień piąty: „Grajmy razem – spektakl teatralny” 
 

 Zajęcia teatralne – próby do spektaklu, ćwiczenia aktorskie. 

 Drugie śniadanie. 

 Zajęcia teatralne – próby do spektaklu. 

 Czas swobodnej aktywności dzieci (gry i zabawy na świeżym powietrzu, 
aktywność plastyczna, muzyczno-taneczna itp.).  

 Obiad.  

 Próby generalne z udziałem muzyka. 

 Premiera finałowego spektaklu. 

 Oficjalne zakończenie półkolonii. 


