
PROGRAM PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  47   TURNUS II             grupy 5-8

PONIEDZIAŁEK 4.02.2019r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, zapisy do grup, drugie śniadanie
8.00-9.00 omówienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii, drugie śniadanie
Grupy 5-6
9.00-10.00 wyjście do kręgielni (Skytower)
10.00-11.00 kręgle
11.00-12.00 powrót do szkoły
12.00-13.00 WARSZTATY OCHRONY ZWIERZĄT Z FUNDACJĄ 2+4
13.00-14.00 warsztaty robienia zawieszek dla ptaków
14.00-14.30 obiad
14.30-15.30 modelowanie balonów
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 7-8  
9.00-10.00  klocki BAMP
10.00-11.00 zajęcia sportowe SG
11.00-12.00 WARSZTATY OCHRONY ZWIERZĄT Z FUNDACJĄ 2+4
12.00-13.00 warsztaty układania koralików
13.00-13.30 obiad
13.30-14.30 wyjście na kręgle
14.30-15.30 kręgle
15.30-16.30 powrót do szkoły, odbiór dzieci

WTOREK 5.02.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 5-6
8.00-9.00 zajęcia sportowe
9.00-10.30 warsztaty układania koralików
10.30-12.00 warsztaty kulinarne VeganChef (warsztat obiadowy)
12.00-13.00 wyjście na przedstawienie do CK Bakara
13.00-14.00 „Mc Uszaty”
14.00-15.00 powrót do szkoły
15.00-16.00 klocki piankowe zwierzaki
16.00-16.30 powrót do szkoły, odbiór dzieci
Grupy 7-8
8.00-9.00 klocki piankowe – wafle
9.00-10.00 wyjście na przedstawienie do CK Bakara
10.00-11.00 „Mc Uszaty”
11.00-12.00 powrót do szkoły
12.00-13.30 modelowanie balonów
13.30-15.00 warsztaty kulinarne VeganChef (warsztat obiadowy)
15.00-16.00 klocki smart stick
16.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

ŚRODA  6.02.2019 r. 
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 5-6
8.00-8.30 gry planszowe
8.30-9.30 wyjście na warsztaty i basen (sp 113)
9.30-10.30 warsztaty udzielania pierwszej pomocy zwierzętom
10.30-11.00 przygotowanie do zajęć na basenie
11.00-12.00 basen
12.00-13.00 suszenie
13.00-14.00 powrót do szkoły



14.00-14.30 obiad
14.30-15.30 warsztaty zawieszek (cd)
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 7-8
8.00-9.30  zajęcia sportowe SG
9.30-10.30 wyjście na warsztaty i basen (sp 113)
10.30-11.30 warsztaty udzielania pierwszej pomocy zwierzętom
11.30-12.00 przygotowanie do zajęć na basenie
12.00-13.00 basen
13.00-14.00 suszenie
14.00-15.00 powrót do szkoły
15.00-15.30 obiad
15.30-16.30 powrót do szkoły, odbiór dzieci

CZWARTEK 7.02.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 5-6
8.00-9.30 warsztaty układania koralików
9.30-10.30  zajęcia sportowe SG
10.30-11.15 wyjście na pokazy ratownicze w Parku Południowym
11.15-11.45 pokazy ratownicze
11.45-12.30 przejazd na ściankę Tarnogaj
12.30-14.30 zajęcia na ściance
14.30-15.00 obiad ( na ściance)
15.00-16.30 powrót do szkoły, odbiór dzieci
Grupy 7-8
8.00-9.00 warsztaty robienia zawieszek dla ptaków
9.00-9.45  wyjście na pokazy ratownicze w Parku Południowym
9.45-10.15 pokazy ratownicze
10.45-11.30 przejazd na ściankę Tarnogaj
11.30-13.30 zajęcia na ściance
13.30-14.30 powrót do szkoły
14.30-15.00 obiad
15.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

PIĄTEK 8.02.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 5-6
8.00-9.30 zajęcia sportowe SG
9.30-10.30 warsztaty Pronatura
10.30-12.00 przejazd do parku trampolin
12.00-13.30 zajęcia w parku
13.30-14.30 powrót do szkoły
14.30-15.00 obiad
15.00-16.00 warsztaty układania koralików
16.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 7-8
8.00-9.30  warsztaty układania koralików
9.30-10.30 wyjście do parku trampolin
10.30-12.00 zajęcia w parku
12.00-13.00 powrót do szkoły
13.00-14.00 warsztaty Pronatura
14.00-14.30 obiad
14.30-15.30 zawieszki dla ptaków (cd)
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci


