
PROGRAM PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  47   TURNUS I              grupy 17-20

PONIEDZIAŁEK 24.06.2019r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, zapisy do grup
Grupy 17-18
8.00-9.00 drugie śniadanie, omówienie zasad bezp.i regulaminu półkolonii 
9.00-10.15 warsztaty PRONATURA
10.15-11.30 wyjście na warsztaty do MDKu
11.30-12.15 plastyczne (gr. 17 sala 8/plastyczne (gr. 18 sala 11)
12.15-13.00 przejazd do parku trampolin
13.00-14.30 zajęcia w parku
14.30-15.30 powrót do szkoły
15.30-16.00 obiad
16.00-16.30 odbiór dzieci
Grupy 19-20
8.00-9.00 wyjście do MDKu, drugie śniadanie, omówienie zasad bezp.i regulaminu półkolonii 
9.00-9.45 Nowe technologie (gr. 19 sala 23)/Ceramika (gr. 20 sala 1a)
9.45-11.00 przejazd na przystań Zwierzyniecką
11.00-12.00 kajaki/rowery wodne
12.00-13.00 powrót do szkoły
13.00-14.15 warsztaty PRONATUA
14.15-15.00 obiad
15.00-16.30 zajęcia rekreacyjne/odbiór dzieci

WTOREK 25.06.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 17-18
8.00-9.00 zajęcia sportowe (SG)
9.00-10.00 wyjście na przystań Kardynalską
10.00-11.00 rejs statkiem
11.00-12.00 przejazd do CK Bakara
12.00-13.00 pokaz żonglerski
13.00-14.00 powrót do szkoły
14.00-14.30 obiad
14.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 19-20
8.00-9.30 gry planszowe
9.30-11.00 warsztaty rękodzieła - koraliki
11.00-12.00 przejazd do CK Bakara
12.00-13.00 pokaz żonglerski
13.00-14.00 powrót do szkoły
14.00-14.30 obiad
14.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

ŚRODA  26.06.2019 r. 
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 17-18
8.00-9.00 klocki
9.00-10.00 „Co wiesz o śmieciach” warsztaty z Vets For
10.00-11.00 wyjście na zajęcia na hulajnogach
11.00-12.00 hulajnogi
12.00-13.00 powrót do szkoły
13.00-14.30  warsztaty „wolontariat dla zwierząt” - robienie mat węchowych
14.30-15.00 obiad
15.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci



Grupy 19-20
8.00-9.30 zajęcia sportowe (SG)
9.30-10.00 przygotowanie do zajęć
10.00-11.00 „Co wiesz o śmieciach” warsztaty z Vets For
11.00-12.00 wyjście na zajęcia na hulajnogach 
12.00-13.00 hulajnogi
13.00-14.00 powrót do szkoły
14.00-14.30 obiad 
14.30-16.00 warsztaty z grupą pomocy zwierzętom RATUJ
16.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

CZWARTEK 27.06.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 17-18
8.00-9.00 wyjście na warsztaty do MDKu
9.00-10.30 ceramika (gr. 17 sala 1a/modelarnia (gr. 18 sala 60)
10.30-11.30 powrót do szkoły
11.30-13.00 zajęcia sportowe (SG)
13.00-14.30 warsztaty z grupą pomocy zwierzętom RATUJ
14.30-15.00 obiad
15.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 19-20
8.00-9.00 zajęcia sportowe (SG)
9.00-10.00 wyjście do parku trampolin
10.00-11.30 zajęcia w parku
11.30-12.30 przejazd na kąpielisko (Harcerska)
12.30-15.00 pobyt na kąpielisku (obiad)
15.00-16.30 powrót do szkoły, odbiór dzieci
W razie niepogody:
11.30-12.30 powrót do szkoły
12.30-14.00 klocki
14.00-14.30 obiad 
15.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

PIĄTEK 28.06.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 17-18
8.00-9.30 zajęcia sportowe (SG)
9.30-10.30 klocki Smart Stick
10.30-12.00 warsztaty Kulinarne VeganChef (warsztat obiadowy)
12.00-13.00 przejazd na przystań Zwierzyniecką
13.00-14.00 kajaki/rower wodne
14.00-15.00 powrót do szkoły
15.00-16.30 zajęcia rekracyjne, odbiór dzieci
Grupy 19-20
8.00-9.00 gry planszowe
9.00-10.00 wyjście na przystań Kardynalską
10.00-11.00 rejs
11.00-12.15 powrót do szkoły
12.15-13.45 warsztaty Kulinarne VeganChef (warsztat obiadowy)
13.45-14.00 przygotowanie do zajęć
14.00-15.30 warsztaty „wolontariat dla zwierząt” - robienie mat węchowych
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci


