PÓŁKOLONIE LETNIE MDK

Propozycja dla dzieci w wieku 6-13 lat .
5-dniowe turnusy trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Grupa turnusu liczy 15
osób.

W programie:
projekcje filmowe, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne, karaoke, zabawy integracyjne, warsztaty
ceramiczne, wyjścia na kąpielisko , wycieczki autokarowe i piesze, zawody i zajęcia sportowe, spacery,
zajęcia świetlicowe, pierwsza pomoc, zajęcia tematyczne, żeglarstwo i wiele innych atrakcji.
Udział w półkolonii jest odpłatny.
5-dniowy turnus kosztuje 100 zł. W cenie: drugie śniadanie, napoje, poczęstunek (owoce, lody itp.), bilety
wstępu, przejazdy autokarowe, opieka pedagogiczna, ubezpieczenie.

Terminy turnusów w roku 2016:
I turnus: 4-8 lipca MDK

II turnus: 11-15 lipca MDK

III turnus: 18-22 lipca MDK

IV turnus: 25-29 lipca MDK

V turnus: 25-29 lipca HOW

VI turnus: 1-5 sierpnia MDK

VII turnus: 1-5 sierpnia MDK2

VIII turnus: 1-5 sierpnia HOW

Nabór trwa do 23 czerwca 2016 (czwartek):
Aby zapisać dziecko, należy:
1) sprawdzić dostępność miejsc na wybranym turnusie (informacji udziela sekretariat MDK),
2) przelać na konto „Rady Rodziców przy MDK” całość należności za wybrany turnus (numer konta: 48
8951 0009 5500 1225 2000 0020 tytuł przelewu: półkolonia letnia, nr turnusu, imię i nazwisko dziecka),
3) okazać w sekretariacie MDK potwierdzenie dokonanego przelewu,
4) złożyć w sekretariacie MDK dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Dziecka (formularz Karty
wydawany jest po okazaniu potwierdzenia przelewu)

I turnus: 4-8 lipca MDK
Grupa: Dzieci z klas IV – VI SP (M. Ślazyk, R. Bryk)
Poniedziałek 04.07.2016




9.00- 10.30 Zabawy integracyjne “Poznajmy się” – podwórko MDK
10.30 – 10.45 przerwa śniadaniowa
10.45- 14.00 zajęcia plastyczne „Pod chmurką” – podwórko MDK

Wtorek 05.07.2016




9.00- 10.30 Warsztaty ceramiczne
10.30 – 10.45 przerwa śniadaniowa
10.45 – 14.00 warsztaty muzyczne

Środa 06.07.2016


9.00-14.00 „Wakacje nad wodą” czyli na czym polega praca ratownika wodnego
- wycieczka nad jezioro Sarcz – warsztaty z drużyną WOPR MDK Anioły.

Czwartek 07.07.2016


9.00- 14.00 Wycieczka do Parku Grzybowego w Piłce

Piątek 08.07.2016





9.00 – 10.30 „ A to było tak…”– wspólne oglądanie prezentacji ze zdjęciami z minionego
tygodnia, dzielenie się wspomnieniami - sala teatralna
10.15 -10.30 przerwa śniadaniowa
10.30- 12.30 Śpiewamy największe przeboje muzyki polskiej – zabawy karaoke.
12.30 – 14.00 Grill – podwórko MDK

II turnus: 11-15 lipca MDK
Tematyka: Kultury, języki i gry świata
Grupa: 10-13 lat (K.Jaworski)
Poniedziałek 11.07.2016




9.00- 10.30 Zdobądź MDK – teambuilding, zadania integracyjne
10.30 – 10.45 przerwa śniadaniowa
10.45- 14.00 Zdobądź MDK cd. - teambuilding

Wtorek 12.07.2016




9.00- 10.30 Język hiszpański i kraje hiszpańskojęzyczne poprzez gry i zabawy
10.30 – 10.45 przerwa śniadaniowa
10.45 – 14.00 Język chiński i kraje dalekiej Azji poprzez gry i zabawy

Środa 13.07.2016


8:00-16:00 Wyjazd do Parku edukacyjno-rozrywkowego (Park Miniatur) koło Stęszewa

Czwartek 14.07.2016


9.00-14.00 Gry i zabawy europejskie nad wodą przy współpracy z WOPR MDK Anioły.

Piątek 15.07.2016




9.00 – 10.30 Mission Impossible – gra miejska
10.30 -10.45 przerwa śniadaniowa
10.45- 14.00 Mission Impossible – gra miejska cd.

III turnus: 18-22 lipca MDK Grupa: Dzieci z klas I – VI SP E. Umański
Warsztaty modelarskie w ramach półkolonii letnich przeznaczone są dla dzieci, które chciałyby
kreatywnie spędzać swój wolny czas. Podczas tych zająć nauczą się budować modele szybowców
swobodnie latających. Stopniowo przejdą przez wszystkie etapy ich powstawania. Rozwiną przy tym
swoje zdolności manualne. Dzieci po zakończeniu tych warsztatów będą potrafili zbudować swój
pierwszy latający model , będą umieli go oblatać jak i startować w przyszłości tego rodzajami modeli w
zawodach. Organizatorzy przewidują również zorganizowanie jednodniowej wycieczki do atrakcyjnego
miejsca w okolicy Trzcianki.
Poniedziałek 18.07.2016


9.00- 10.30 Zabawy integracyjne “Poznajmy się” – podwórko MDK



10.30 – 10.45 przerwa śniadaniowa



10.45- 14.00 budowa modeli pod okiem instruktora

Wtorek 19.07.2016


9.00- 10.30 budowa modeli pod okiem instruktora



10.30 – 10.45 przerwa śniadaniowa



10.45 – 14.00 budowa modeli pod okiem instruktora

Środa 20.07.2016


9.00- 10.30 oblatywanie modeli i drobne poprawki (OSiR)



10.30 – 10.45 przerwa śniadaniowa



10.45 – 14.00 oblatywanie modeli i drobne poprawki (OSiR)

Czwartek 21.07.2016


9.00-14.00 Latanie na lotnisku w Pile i pokazy modeli RC

Piątek 22.07.2016


9.00 – 9:30 spotkanie organizacyjne MDK



9:30-10:00 wyjście na przystań HOW



10:00 – 10:30 przerwa śniadaniowa



10:30-14.00 Pokazy modeli na OSiR Trzcianka, grill HOW

IV turnus: 25-29 lipca MDK

I-VI SP D. Wiśniewska, D. Kaczmarzewska









25.07.2016 r. filmowy poniedziałek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności
9:35 –10.30 przedstawienie i zapoznanie z planem dnia, zajęcia świetlicowe
10:30 –11.00 przerwa śniadaniowa
11:00 – 12.30 prelekcja filmu przyrodniczego, zabawy edukacyjne
12:30 – 13.30 gry i zabawy ruchowe
13:30 –14.00 czas na owoc
14:00 – odbiór dzieci









26.07.2016 r. sportowy wtorek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności
9:35 –10.30 przedstawienie i zapoznanie z planem dni, zajęcia świetlicowe
10:30 – 11.00 przerwa śniadaniowa
11:00 – 12,30 zawody i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu- podwórze MDK
12:30 – 13.30 gry planszowe (gra 5 sekund, bingo, eurobiznes, chińczyk))
13:30 –14.00 czas na owoc
14:00 – odbiór dzieci



27.07.2016 r. wycieczkowa środa
Wycieczka autokarowa do Poznania- zwiedzanie miasta (godziny i plan podany później)

















28.07.2016 r. kreatywny czwartek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności
9:35 –10.00 przedstawienie i zapoznanie z planem dnia, zajęcia świetlicowe
10:00 –10.30 przerwa śniadaniowa
10:30 –12.30 zagadki, rebusy, łamigłówki o tematyce wakacyjnej - Dubaj
12:30 –13.30 zabawy na podwórzu MDK
13:30 –14.00 czas na owoc
14:00 – odbiór dzieci
29.07.2016 r. relaksacyjny piątek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności
9:35 –10.00 przedstawienie i zapoznanie z planem dni, zajęcia świetlicowe
10:00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 –11.30 karaoke, zajęcia przy muzyce
11:30 –12.00 wyjście na lody do cukierni ,,Śnieżynka”
12.00 –12.30 wyjście na przystań HOW
12.30 –16.00 zakończenie półkolonii – grill
16.00 - odbiór dzieci z HOW

V turnus: 25-29 lipca PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA I-VI SP
25.07.2016 r.

9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego

9:30 –10:30
zapoznanie dzieci ze sprzętem żeglarskim
 10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
 10:45 –14:00
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
 14:00 –
odbiór dzieci
26.07.2016 r.

9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego

9:30 –10:30
konserwacja sprzętu żeglarskiego
 10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
 10:45 –14:00
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
 14:00 –
odbiór dzieci
27.07.2016 r.

9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego

9:30 –10:30
konserwacja sprzęty żeglarskiego
 10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
 10:45 –14:00
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
 14:00 –
odbiór dzieci
(Dla chętnych w razie niepogody wycieczka autokarowa do Poznania- zwiedzanie miasta (godziny i
plan podany później)
28.07.2016 r.

9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego

9:30 –10:30
konserwacja sprzętu żeglarskiego
 10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
 10:45 –14:00
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
 14:00 –
odbiór dzieci
29.07.2016 r.

9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego

9:30 –10:30
konserwacja sprzętu żeglarskiego
 10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
 10:45 –12:30
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
 12:30 –16:00
pożegnalny grill
 16:00odbiór dzieci

VI turnus: 1-5 sierpnia MDK I-VI SP
D. Wiśniewska, D. Kaczmarzewska









01.08.2016 r. filmowy poniedziałek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności
9:35 –10.30 przedstawienie i zapoznanie z planem dnia, zajęcia świetlicowe
10:30 –11.00 przerwa śniadaniowa
11:00 – 12.30 prelekcja filmu przyrodniczego
12:30 – 13.30 gry i zabawy ruchowe
13:30 –14.00 czas na owoc
14:00 – odbiór dzieci









02.08.2016 r. sportowy wtorek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności
9:35 –10.00 przedstawienie i zapoznanie z planem dni, zajęcia świetlicowe
10:00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 12,30 zawody i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu
12:30 – 13.30 gry planszowe (gra 5 sekund, bingo, eurobiznes, chińczyk))
13:30 –14.00 czas na owoc
14:00 – odbiór dzieci



03.08.2016 r. wycieczkowa środa
Wycieczka autokarowa do Solca Kujawskiego –Park Dinozaurów (godziny i plan podany później)




04.08.2016 r. kreatywny czwartek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności
9:35 –10.00 przedstawienie i zapoznanie z planem dnia, zajęcia świetlicowe
10:00 –10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 –13.30 prezentacja multimedialna, zagadki, rebusy, łamigłówki o wybranej tematyce
wakacyjnej: Hawaje
13:30 –14.00 czas na owoc
14:00 – odbiór dzieci










05.08.2016 r. relaksacyjny piątek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności
9:35 –10.00 przedstawienie i zapoznanie z planem dni, zajęcia świetlicowe
10:00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 –12.00 karaoke, zajęcia przy muzyce
12:00 –12.30 wyjście na lody do cukierni ,,Śnieżynka”
12:30 –13.00 wyjście na przystań HOW
13:00 –16.00 zakończenie półkolonii – grill
16.00 - odbiór dzieci z HOW






VII turnus: 1-5 sierpnia MDK I-IV SP
Danuta Zawadzka, Łukasz Bagrowski
PONIEDZIAŁEK 01.08.2016
 9.00 – 9.30 „Poznajmy się”, „Kto ty jesteś” – powitanie, kilka słów o sobie zabawy integracyjne.
 9.30.00 – 11.00 „W świecie dźwięków” – zapoznanie z instrumentami, ich budową i brzmieniem.
Granie prostych utworów na dzwonkach. Kolorowe bum – bum rurki – gra multimedialna
„Przybij rurkę”
 11.00 – 11.30 przerwa śniadaniowa
 11.30 – 14.00 Zabawy na „świeżym powietrzu” – plac zabaw/siłownia w parku/podwórze MDK
WTOREK 02.08.2016
 9.00 – 11.00 Warsztaty DECOUPAGE – kuferek na wakacyjne skarby.
 11.00-11.30 przerwa śniadaniowa
 11.30 – 12.30 Zabawy przy muzyce, układy aerobowe z elementami zumby.
 12.30 – 14.00 Gry planszowe na podwórku MDK, czytanie „pod chmurką”.
ŚRODA 03.08.2016
 Wycieczka autokarowa do Solca Kujawskiego (Park Dinozaurów)
CZWARTEK 04.08.2016
 9.00-11.00 „STWÓRZ INSTRUMENT - ZNAJDŹ ARGUMENT ” – zajęcia techniczne –
konstruowanie własnych instrumentów.
 11.00-11.30 przerwa śniadaniowa
 11.30-13.00 „Pysznie, zdrowo, owocowo” – zajęcia kulinarne – letnie desery na zimno i ciepło.
 13.00-14.00 Mini koncert na własnoręcznie wykonanych instrumentach.
PIĄTEK 05.08.2016
 9.30-12:00 Kino letnie – sala teatralna
 12:00-12:30 przerwa śniadaniowa
 12:30-13:00 wyjście na przystań HOW
 13.00 – 16.00 Pożegnalny grill, zabawy przy muzyce, karaoke – podwórze MDK.
 16:00 – odbiór dzieci z HOW

VIII turnus: 1-5 sierpnia PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA HOW I-VI SP
(K.Trzebiatowski, J. Nowak)




























01.08.2016 r.
9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego
9:30 –10:30
zapoznanie dzieci ze sprzętem żeglarskim
10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
10:45 –14:00
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
14:00 –
odbiór dzieci
02.08.2016 r.
9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego
9:30 –10:30
konserwacja sprzętu żeglarskiego
10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
10:45 –14:00
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
14:00 –
odbiór dzieci
03.08.2016 r.
9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego
9:30 –10:30
konserwacja sprzęty żeglarskiego
10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
10:45 –14:00
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
14:00 –
odbiór dzieci
Dla chętnych w razie niepogody wycieczka autokarowa do Poznania- zwiedzanie miasta (godziny i
plan podany później)
04.08.2016 r.
9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego
9:30 –10:30
konserwacja sprzętu żeglarskiego
10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
10:45 –14:00
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
14:00 –
odbiór dzieci
05.08.2016 r.
9:00 – 9:30
zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie/ podsumowanie dnia poprzedniego
9:30 –10:30
konserwacja sprzętu żeglarskiego
10:30 –10:45
przerwa śniadaniowa
10:45 –12:30
zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
12:30 –16:00
pożegnalny grill
16:00odbiór dzieci

