
Szkoła PODSTAWOWA W WIELOWSI - RELACJA Z PÓLKOLONII 

  

Dzień piąty – 9 sierpnia 2019r. 

 

 Ten dzień, tak jak wcześniejsze trzy, wszyscy rozpoczęliśmy tanecznie i zabawowo. 

Po śniadaniu udaliśmy się do swoich grup i zajęliśmy się swoimi sprawami. Jedni z nas robili 

perkusyjne instrumenty, drudzy grali w gry z różnych krajów, inni ćwiczyli na sali 

gimnastycznej. Mieliśmy też okazję wspinać się na ściankę wspinaczkową.  

Przygotowywaliśmy się też do wielkiego finału kolonii, który nastąpił po obiedzie. 

Wtedy też na nasze zaproszenie przybył Anatol Piaskowski, wójt Gminy Sieroszewice. 

Wręczyliśmy mu specjalną kolonijną koszulkę, którą wcześniej dla niego namalowaliśmy.  

 Każda grupa, a było nas sześć, zaprezentowała krótki pokaz  artystyczny, który  

w całości został przygotowany podczas półkolonii.  

Podczas występów byliśmy naprawdę wspaniali i myślimy, że podobaliśmy się publiczności. 

Pokazy były różnorodne, jedni tańczyli, inni śpiewali, jeszcze inni pokazali pantomimę  

z przesłaniem, że warto być w grupie i się wspierać. Zaprezentowaliśmy też scenkę, 

zatańczyliśmy niemiecką polkę, zagraliśmy na wykonanych przez nas instrumentach. 

Mieliśmy też wykonane inscenizacje.  

Każde dziecko wystąpiło w otrzymanej od organizatorów koszulce, którą własnoręcznie 

ozdobiło malunkiem.  

Półkolonie zakończyliśmy tak samo jak co dzień czyli tańcząc i śpiewając.  

Jednak wielu uczestników wcale nie było zadowolonych z zakończenia półkolonii, wielu 

trudno było się rozstać i wykrzykiwało: „Jeszcze tydzień, jeszcze tydzień…” 

Należy podkreślić, że na atrakcyjność półkolonii bardzo duży wpływ miały zaangażowanie,  

i pomysłowość wychowawców i kierownika czyli: Bogusławy Bogusz, Natalii Wawrockiej, 

Iwony Nowak – Nawrockiej, Beaty Michalak, Renaty Nowackiej – Ziętek, Katarzyny Telegi, 

Bożeny Małeckiej, Sławy Piaskowskiej  i Mirosławy Kmiecik.  

Jedna z piosenek zaśpiewana podczas prezentacji: 

Hej tam gdzieś nad rzeką Prosną, 

Wszystkie dzieci szybko rosną,  

Wciąż czekają na wakacje,  

Bo kolonie to atrakcje, 

 

ref: 

 Hej, hej, hej kolonie, 

omijajcie góry , lasy , błonie. 



Przybywajcie tu do szkoły, 

każdy wyjdzie z niej wesoły. 

 

Można tutaj w piłkę pograć 

I świat cały dobrze poznać, 

Bo kolonie to przygoda, 

Czas tu płynie tak, jak woda.  

 

 

Opracowała: Mirosława Kmiecik  


