
PROGRAM PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50      TURNUS I grupy 9-12

PONIEDZIAŁEK (13.02.2017 r.)
7.00-8.00 zebranie dzieci, podział na grupy
8.00-9.00 omówienie zasad bezpieczeństwa, drugie śniadanie
9.00-10.00 wyjście na kręgle (Skytower)
10.00-11.00 gra w kręgle
11.00-12.00 powrót do szkoły
Grupy 9-10
12.00-13.00 zajęcia oswajające z psami
13.00-14.00 zajęcia sportowe w atrium
14.00-14.30 obiad
14.30-15.30 gry planszowe
15.30-16.00 zajęcia rekreacyjne odbiór dzieci
Grupy 11-12
12.00-13.00 zajęcia z chustą Klanzy
13.00-14.00 gry planszowe
14.00-14.30 obiad
14.30-16.00 zabawy integracyjne, odbiór dzieci

WTOREK ( 14.02.2017 r.)
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
8.00-9.00 zajęcia sportowe w atrium (gr. 11-12)/zajęcia z chustą Klanzy (gr. 9-10)
9.00-10.00 wyjście na lodowisko (Spiska)
10.00-11.00 zajęcia na lodowisku
11.00-12.00 powrót do szkoły
12.00-13.00 zajęcia ze Strażą Miejską
13.00-13.30 obiad
13.30-14.30 zajęcia ochrony przyrody (gr. 11-12)/ zajęcia sportowe w atrium (gr. 9-10)
14.30-15.30 trening piłki nożnej (gr. 9-10)/zajęcia z chustą Klanzy (gr. 11-12)
15.30-16.00 zajęcia integracyjne, odbiór dzieci

ŚRODA ( 15.02.2017 r.)
7.00-7.30 zebranie dzieci
7.30-8.30 wyjście do parku trampolin
8.30-10.00 zajęcia w parku trampolin
10.00-11.00 animacje w parku trampolin 
11.00-12.00 przejazd do kina (DCF)
12.00-14.00 film: Kosmiczna jazda hau hau mamy problem 
14.00-14.30 powrót do szkoły
14.30-15.00 obiad
15.00-16.00 zabawy integracyjne, odbiór dzieci



CZWARTEK ( 16.02.2017 r.)
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 9-10
8.00-9.00 wyjście do planetarium
9.00-10.00 pokaz w planetarium
10.00-11.00 powrót do szkoły
11.00-12.30 warsztaty rękodzieła, szycie zabawek
12.30-13.30 zajęcia sportowe w atrium
13.30-14.00 zajęcia integracyjne
14.00-14.30 obiad
14.30-15.30 zajęcia ochrony przyrody
15.30-16.00 zajęcia integracyjne odbiór dzieci
Grupy 11-12
8.00-9.00 trening koszykówki
9.00-10.10 wyjście do planetarium
10.10-11.10 pokaz w planetarium
11.10-12.00 przejazd na zajęcia Ju-Jitsu
12.00-13.00 trening Ju-Jitsu
13.00-14.00 powrót do szkoły
14.00-14.30 obiad
14.30-15.30 zajęcia sportowe w atrium
15.30-16.00 zajęcia integracyjne odbiór dzieci

PIĄTEK ( 15.02.2017 r.)
7.00-8.30 zebranie dzieci
8.30-9.00 drugie śniadanie
9.00-10.00 wyjście na pokazy i zajęcia z psami (SP 65)
10.00-11.00 pokazy i zajęcia z psami
Grupy 9-10
11.00-12.00 zajęcia z unihokeja
12.00-13.00 przejazd na zajęcia Ju-Jitsu
13.00-14.00 trening Ju-Jitsu
14.00-15.00 powrót do szkoły
15.00-15.30 obiad
15.30-16.00 gry rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 11-12
11.00-12.00 powrót do szkoły
12.00-13.00 trening piłki nożnej
13.00-14.00 gry planszowe
14.00-14.30 obiad
14.30-16.00 warsztaty: szycie zabawek,  odbiór dzieci, zakończenie półkolonii


