
 

 
 

 

 

 

 

RAMOWY PLAN DNIA  

 

740- 825 – pobudka i toaleta poranna  

830- 900 – śniadanie 

900- 1000 - porządki w pokojach/ spotkanie z wychowawcą (omówienie dnia)   

1000- 1330 – zajęcia zgodne ze szczegółowym programem kolonii 

 

1330- 1430 – obiad 

1430- 1500 - cisza poobiednia 

1500- 1900 – zajęcia zgodne ze szczegółowym programem kolonii 

 

1830- 1900- kolacja  

1900- 2130  - gry i zabawy 

2130- 2200 - toaleta wieczorna 

2200 - cisza nocna 

 

 

 



DZIEŃ PRZED POŁUDNIEM PO POŁUDNIU WIECZOREM 

1. 

10.08.2018 

piątek 

 

1600 - 1800 - przyjazd uczestników, 

zakwaterowanie 

1900 – kolacja 

„Poznajemy się - wychowawca kontra 

dzieci” pogadanki w grupach na temat 

bezpiecznego zachowania się na kolonii.  

Zapoznanie się z obowiązującymi 

regulaminami 

Apel powitalny - otwarcie kolonii 

2. 

11.08.2018 

sobota 

1000- 1130 - „Sport to w zdrowie inwestycja”  

Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa 

   1145 – 1315 - szkolenie szachowe - 

profil teoretyczny  

1500- 1630 - „Sport to w zdrowie inwestycja”  

Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa 

od 1645 – 1815 - szkolenie szachowe -  

profil teoretyczny  

1900- 2130 - gry i zabawy w grupach 

3. 

12.08.2018 

niedziela 

od 1030 - uczestniczenie we Mszy Świętej, 

spacer po okolicy i niedzielne lody 

1500- 1630 - szkolenie szachowe -  

profil teoretyczny  

od 1630- zabawy na świeżym powietrzu 

1930- 2130 – zabawa z latarkami – gra 

terenowa 

4. 

13.08.2018 

poniedziałek 

1000- 1130 - „Sport to w zdrowie inwestycja”  

Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa 

   1145 – 1315 - szkolenie szachowe - 

profil teoretyczny 

1500- 1630 – zajęcia plastyczne 

od 1645 – 1815 - szkolenie szachowe -  

profil teoretyczny 

1930- 2130 –  noc kabaretowa – pokaż nam 

swój talent 

5. 

14.08.2018 

wtorek 

Całodniowa wycieczka autokarowa 1900- 2130-  czas do dyspozycji 

wychowawcy 



 

6. 

15.08.2018 

środa 

od 1030 - uczestniczenie we Mszy Świętej, 

spacer po okolicy i świąteczne lody 

1500- 1630 - szkolenie szachowe -  

profil teoretyczny  

od 1630-  Wielka Kolonijna Olimpiada 

Sportowa 

1900  - „Solving – konkurs rozwiązywania 

zadań” – podsumowanie szkolenia 

szachowego- profil teoretyczny 

7. 

16.08.2018 

czwartek 

od 930 – wycieczka regionalna: najbogatsza 

gmina w Polsce – Kleszczów – SolPark 

basen + kręgle 

od 1530 - szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: I runda turnieju 

 Po skończonej rundzie - gry i zabawy na 

świeżym powietrzu 

1900- 2130 –  grupowe pokazy taneczne 

8. 

17.08.2018 

piątek 

od 1000- szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: II runda turnieju  

Po skończonej rundzie - program rekreacyjno- 

sportowy 

od 1530 - szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: III runda turnieju 

Po skończonej rundzie - program 

rekreacyjno- sportowy 

2000 -  czas do dyspozycji wychowawcy 

9. 

18.08.2018 

sobota 

od 1000 - szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: IV runda turnieju  

 Po skończonej rundzie - program 

rekreacyjno- sportowy 

od 1530- szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: V runda turnieju 

Po skończonej rundzie - program 

rekreacyjno- sportowy 

2000 – wybory Miss i Mistera 

10. 

19.08.2018 

niedziela 

od 1000- szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: VI runda turnieju  

 Po skończonej rundzie - program 

rekreacyjno- sportowy 

od 1530- szkolenie szachowe -  

profil praktyczny: VII runda turnieju 

Po skończonej rundzie - program 

rekreacyjno- sportowy  

Pakowanie 

2015 -  Oficjalne zakończenie Turnieju 

Klasyfikacyjnego „Wakacje z Szachami”. 

Apel pożegnalny: podsumowanie kolonii. 

Dyskoteka pożegnalna 

11. 

20.08.2018 

poniedziałek 

Przygotowanie się do wyjazdu - pakowanie 

Pożegnanie z Dobryszycami 

do godziny 1200 -  odbiór dzieci 

  


