
PROGRAM PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  113  TURNUS II              grupy 9-12

PONIEDZIAŁEK 11.07.2022 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, zapisy do grup
8.00-8.9.00 omówienie zasad bezpieczeństwa i regulaminu półkolonii, drugie śniadanie
Grupy 9-10
9.00-11.00 wyjście na hulajnogi
11.00-12.00 wyjście do kina
12.00-14.00 Pan Wilk i spółka
14.00-15.00 powrót do szkoły 
15.00-15.30 obiad
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 11-12 
8.30-10.00 zajęcia sportowe na sali gimnastycznej 
10.00-11.00 warsztaty – maty węchowe
11.00-12.00 wyjście do kina
12.00-14.00 Pan Wilk i spółka
14.00-15.00 powrót do szkoły 
15.00-15.30 obiad
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

WTOREK 12.07.2022 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupa 9-10
8.00-9.15 wyjście do ZOO
9.15-10.15 warsztaty: ssaki drapieżne Polski (zbiórka przy terrarium)
10.15-11.30 zwiedzanie 
11.30-12.00 przejazd na kajaki/rowery wodne 
12.00-13.00 kajaki/rowery wodne
13.00-14.00 powrót do szkoły 
14.00-14.30 obiad 
14.30-16.00 klocki bamp
16.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 11-12
8.00-9.30 klocki smart stick
9.30-10.30 wyjście do ZOO 
10.30-11.30 warsztaty: ssaki drapieżne Polski (zbiórka przy terrarium)
11.30-12.30 zwiedzanie 
12.30-13.00 przejazd na kajaki/rowery wodne 
13.00-14.00 kajaki/rowery wodne
14.00-15.00 powrót do szkoły 
15.00-15.30 obiad 
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

ŚRODA   13.07.2022 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 9-10
8.00-9.00 klocki smart stick
9.00-10.00 basen 
10.00-10.30 suszenie 
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 jenga
16.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci



Grupy 11-12 
8.00-8.30 gry planszowe
8.30-10.30 wyjście na hulajnogi
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 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

CZWARTEK  14.07.2022 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 9-10 
8.00-9.00 wyjście do GOair
9.00-11.00 GOair
11.00-12.00 powrót do szkoły
12.00-13.00 basen 
13.00-13.30 suszenie 
13.30-14.00 obiad 
14.00-16.00 warsztaty – maty węchowe
16.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci
Grupy 11-12 
8.00-9.00 warsztaty – maty węchowe
9.00-10.00 wyjście do GOair
10.00-12.00 GOair
12.00-13.00 powrót do szkoły 
13.00-14.00 basen
14.00-14.30 suszenie 
14.30-15.00 obiad 
15.00-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci

PIĄTEK  15.07.2022 r.
7.00-8.00 zebranie dzieci, drugie śniadanie
Grupy 9-10
8.00-9.00 zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
9.00-10.00 wyjście na rejs
10.00 -11.00 rejs statkiem
11.00-12.00 powrót do szkoły 
12.00-13.30 warsztaty ochrony zwierząt 
13.30-14.00 obiad 
14.00-15.30 warsztaty – maty węchowe
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci 
Grupy 11-12 
8.00-9.00 klocki magnetyczne 
9.00-10.00 wyjście na rejs
10.00-11.00 rejs
11.00-12.00 powrót do szkoły 
12.00-13.00 basen
13.00-13.30 suszenie 
13.30-14.00 obiad 
14.00-15.30 warsztaty ochrony zwierząt
15.30-16.30 zajęcia rekreacyjne, odbiór dzieci


