
PROGRAM PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 113    TURNUS II grupy 1-4

PONIEDZIAŁEK 22.01.2018 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, zapisy do grup
Grupy 1-2
8.00-9.30 omówienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii, zajęcia integracyjne, drugie 
śniadanie
9.30-11.00 warsztaty kulinarne VeganChef
11.00-12.30 przejazd na zajęcia w Empiku (CH Renoma)
12.30-13.30 zajęcia
13.30-14.30 powrót do szkoły
14.30-15.00 obiad
15.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 3-4
8.00-8.30 omówienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii, zajęcia integracyjne, drugie 
śniadanie
8.30-9.30 wyjście do kręgielni
9.30-10.30 kręgle
10.30-11.30 powrót do szkoły
11.30-13.00 warsztaty kulinarne VeganChef
13.00-14.00 wyjście na zajęcia w Empiku (CH Renoma)
14.00-15.00 zajęcia
15.00-16.30 powrót do szkoły, obiad, odbiór dzieci

WTOREK 23.01.2018 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
8.00-9.30 zajęcia sportowe (gr. 1-2)/modelowanie balonów (gr. 3-4)
9.30-10.30 wyjście do parku trampolin
10.30-12.00 zajęcia w parku
12.00-13.30 powrót do szkoły
Grupy 1-2
13.30-14.30 basen
14.30-15.30 suszenie
15.30-16.00 obiad
16.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 3-4
13.30-14.00 obiad
14.00-14.30 zajęcia rekreacyjne
14.30-15.30 basen
15.30-16.30 suszenie, odbiór dzieci

ŚRODA  24.01.2018 r. 
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
8.00-9.00 modelowanie balonów (gr. 1-2)/zajęcia sportowe (gr. 3-4)
9.00-10.00 pokazy i zajęcia z psami
10.00-11.00 łamigłówki i szyfry
11.00-12.00 wyjście do CK Bakara
12.00-13.00 Jak balonowe stwory uratowały bajki
13.00-14.00 powrót do szkoły
14.00-14.30 obiad
14.30-15.30 zajęcia sportowe (gr. 1-2)/zajęcia rekreacyjne (gr. 3-4)
15.30-16.30 gry planszowe, odbiór dzieci



CZWARTEK 25.01.2018 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 1-2
8.00-9.00 basen
9.00-10.00 suszenie
10.00-11.00 wyjście do kręgielni
11.00-12.00 gra w kręgle
12.00-13.00 powrót do szkoły
13.00-14.00 modelowanie balonów
14.00-14.30 obiad
14.30-16.30 zabawy rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 3-4
8.00-9.30 zajęcia sportowe
9.30-10.00 zajęcia rekreacyjne
10.00-11.00 wyjście na zajęcia szycia zabawki (SP 67)
11.00-12.30 zajęcia
12.30-13.30 powrót do szkoły
13.30-14.00 obiad
14.00-15.00 modelowanie balonów
15.00-16.30 zabawy rekreacyjne, odbiór dzieci

PIĄTEK 26.01.2018 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 1-2
8.00-9.30 zabawy rekreacyjne, wyjście na zajęcia szycia zabawki (SP 67)
9.30-11.00 zajęcia 
11.00-13.00 przejazd do CK Bakara, zabawy na placu zabaw
13.00-14.00 Pokaz iluzji bez kontuzji
14.00-15.00 powrót do szkoły
15.00-15.30 obiad
15.30-16.30 zabawy rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 3-4
8.00-10.00 zajęcia rekreacyjne, gry planszowe
10.00-11.00 basen
11.00-12.00 suszenie
12.00-13.00 wyjście do CK Bakara
13.00-14.00 Pokaz iluzji bez kontuzji
14.00-15.00 powrót do szkoły
15.00-15.30 obiad
15.30-16.30 zabawy rekreacyjne, odbiór dzieci


