PROGRAM PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 TURNUS I
PONIEDZIAŁEK 22.07.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, zapisy do grup, drugie śniadanie
Grupy 1-2
8.00-9.00 omówienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii, drugie śniadanie
9.00-10.00 klocki bamp
10.00-11.00 wyjście na Przystań Zwierzyniecką
11.00-12.00 kajaki/rowery wodne
12.00-13.00 powrót do szkoły
13.00-13.30 obiad
13.30-15.00 zajęcia sportowe
15.00-16.00 koraliki
16.00-16.30 powrót do szkoły, odbiór dzieci
Grupy 3-4
8.00-9.00 omówienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii, drugie śniadanie
9.00-10.30 wolontariat dla zwierząt – robienie mat węchowych
10.30-11.30 wyjście do parku trampolin
11.30-13.00 trampoliny
13.00-14.00 powrót do szkoły
14.00-14.30 obiad
14.30-16.00 klocki bamp
16.00-16.30 powrót do szkoły, odbiór dzieci
WTOREK 23.07.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupa 1-2
8.00-9.00 wyjście na warsztaty z Vets For
9.00-10.00 Najcenniejsza rzecz na świecie
10.00-10.45 klocki magnetyczne
10.45-12.15 warsztaty z Grupą Ratuj
12.15-13.45 warsztaty kulinarne Vegan Chef (warsztat obiadowy)
13.45-15.00 powrót do szkoły
15.00-16.00 klocki smart stick
16.00-16.30 powrót do szkoły, odbiór dzieci
Grupy 3-4
8.00-9.00 wyjście do CP w Hali Stulecia
9.00-10.30 Spacer w chmurach (gr. 3)/Wśród koralowych raf (gr. 4)
10.30-11.30 przejazd na kąpielisko
11.30-15.00 kąpielisko, obiad
15.00-16.00 powrót do szkoły
16.00-16.30 odbiór dzieci
W razie niepogody
10.30-11.30 powrót do szkoły
11.30-13.00 klocki smart stick
13.00-13.30 obiad
13.30-15.00 zajęcia sportowe
15.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
ŚRODA 24.07.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 1-2
8.00-9.00 wyjście do parku trampolin
9.00-10.30 trampoliny
10.30-11.30 przejazd na kąpielisko
11.30-15.00 kąpielisko, obiad
15.00-16.00 powrót do szkoły
16.00-16.30 odbiór dzieci
W razie niepogody
10.30-11.30 powrót do szkoły

grupy 1-4

11.30-13.00 klocki bamp
13.00-13.30 obiad
13.30-15.00 zajęcia sportowe
15.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 3-4
8.00-9.00 wyjście na warsztaty z Vets For
9.00-10.00 Najcenniejsza rzecz na świecie!
10.00-10.45 klocki magnetyczne
10.45-12.15 warsztaty z Grupą Ratuj
12.15-13.45 warsztaty kulinarne Vegan Chef (warsztat obiadowy)
13.45-15.00 powrót do szkoły
15.00-16.00 klocki bamp
16.00-16.30 powrót do szkoły, odbiór dzieci
CZWARTEK 25.07.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 1-2
8.00-9.00 wyjście do CP w Hali Stulecia
9.00-10.30 Dizajn (gr. 1)/Projektujemy wnętrze (gr. 2)
10.30-12.00 przejazd do CK Bakara
12.00-13.00 Przygody ciotki Pongo
13.00-14.00 powrót do szkoły
14.00-14.30 obiad
14.30-16.00 wolontariat dla zwierząt – robienie mat węchowych
16.00-16.30 zajęcia rekreacyjne odbiór dzieci
Grupy 3-4
8.00-9.30 wyście na zajęcia z hulajnogami
9.30-11.00 hulajnogi
11.00-12.00 przejazd do CK Bakara
12.00-13.00 Przygody ciotki Pongo
13.00-14.00 powrót do szkoły
14.00-14.30 obiad
14.30-16.00 koraliki
16.00-16.30 zajęcia rekreacyjne odbiór dzieci
PIĄTEK 26.07.2019 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 1-2
8.00-9.00 wyście na zajęcia z hulajnogami
9.00-10.30 hulajnogi
10.30-11.30 przejazd na Przystań Kardynalską
11.30-12.30 rejs
12.30-13.30 powrót do szkoły
13.30-14.00 obiad
14.00-15.30 klocki smart stick
15.30-16.30 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 Przystań Zwierzyniecką
11.00-12.00 kajaki/rowery wodne
12.00-13.00 przejazd na Przystań Kardynalską
13.00-14.00 rejs
14.00-15.00 powrót do szkoły
15.00-15.30 obiad
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

