PÓŁKOLONIE MDK – LATO 2018

Półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury w Trzciance
02.07.2018- 10.08.2018
12 turnusów - 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, taneczne, karaoke, zabawy
integracyjne, wyjścia na kąpielisko , wycieczki autokarowe i piesze, zawody i zajęcia
sportowe, spacery, gry i zabawy edukacyjno-sportowe, pierwsza pomoc, zajęcia tematyczne,
żeglarstwo i wiele innych atrakcji.
Udział w półkolonii jest odpłatny.
5-dniowy turnus kosztuje 150 zł. W cenie: drugie śniadanie, obiad, napoje, poczęstunek
(owoce, lody itp.), bilety wstępu, przejazdy autokarowe, opieka pedagogiczna, ubezpieczenie.
Terminy i tematyka turnusów w roku 2018:
I turnus: 2-6 lipca MDK “W leśnej krainie”
II turnus: 2-6 lipca MDK “Podróże palcem po mapie”
III turnus: 9-13 lipca MDK “Podróże małe i duże – powrót do przeszłości…”
IV turnus: 9-13 lipca MDK „Śladami dinozaurów”
V turnus: 16-20 lipca MDK „Tworzyć jak artysta…”
VI turnus: 16-20 lipca MDK „ Mali survivalowcy”
VII turnus: 23-27 lipca HOW „ Żegluj z nami 1”
VIII turnus: 23-27 lipca MDK „Na dzikim zachodzie”
IX turnus: 30 lipca -3 sierpnia HOW „ Żegluj z nami 2”
X turnus: 30 lipca -3 sierpnia MDK „Podróż do Azji ”
XI turnus: 6-10 sierpnia MDK „ W 5 dni dookoła świata”
XII turnus: 6-10 sierpnia MDK „Dla każdego coś fajnego”
Nabór trwa do 30 czerwca 2018 :
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: 488951 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) oraz podpisać regulamin.
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Samo dokonanie
przelewu NIE OZNACZA zgłoszenia dziecka ani NIE GWARANTUJE mu miejsca na liście
uczestników półkolonii, zapisy należy dokonać w sekretariacie MDK w Trzciance.
Plany poszczególnych półkolonii mogą ulec modyfikacji.
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I turnus: 2-6 lipca 2018, MDK - „W LEŚNEJ KRAINIE”
Poniedziałek
9:00 – 10:00 Powitanie, zapoznanie z dziećmi i wychowawcami, zabawy integracyjne
10:00- 10:30 Śniadanie
10:30- 12:45 Wycieczka do Nadleśnictwa Trzcianka
12:45- 13:30 Gry i zabawy dowolne ( rysowanie, kolorowanie kolorowanek z elementami
lasu i zwierząt leśnych )
13:30- 14:00 Wyjście na obiad.
Wtorek
9:00 – 10:00 Zabawy integracyjne
10:00- 10:30 Śniadanie
10:30 – 12:00 - Las malucha – plastelina, patyczki – spotkanie z myśliwym
12:00 – 13:00 Spotkanie z myśliwym
13:00- 13:30 Nauka piosenki „Duszki leśne ”
13:30 – 14:00 Wyjście na obiad
Środa
9.00 Wyjazd do Gębiczyna (śniadanie i obiad zapewnione)
14.00 powrót
czwartek
9:00 – 9:30 Śniadanie
9:30 – 11.00 spotkanie z Włodkiem Chwaliszem i jego króliczkami .
11.00- 13.30 Zajęcia w grupach - wykonanie albumu roślin i zwierząt.
13.30-14.00 wyjście na obiad
Piątek
9:00 – 10:00 Zabawy integracyjne
10:00- 10:30 Śniadanie
10:30-13:30 Dzień w Parku Ryb Słodkowodnych – podsumowanie tygodnia: zabawy
integracyjne, wykonanie pamiątek z półkolonii, albumy zagadki rebusy
13:30- 14:00 Grill w podwórzu MDK

II turnus: 2-6 lipca 2018, MDK - „Podróże palcem po mapie”
Poniedziałek Odwiedzamy Anglię:
9:00-10:00 Poznajemy się - zabawy integracyjne
10:00-10:30 Przerwa śniadaniowa
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10:30-13:30 Zaczynamy podróż do Anglii. Zapoznamy się z ciekawostkami dotyczącymi
tego kraju. Nauczymy się angielskich zwrotów. Wypijemy angielską herbatkę (five
o’clock)Pobłądzimy w Londyńskiej mgle... obejrzymy najciekawsze miejsca i budowle
angielskie.
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
Wtorek Jedziemy do Francji:
Ubieramy koszulki w paski, berety, rysujemy wąsy.
9:00- 10.00 zabawy integracyjne
10:00-10:30 Przerwa śniadaniowa
10.30- 13:30 Zapoznanie się z Francją, jej zwyczajami, położeniem na mapie i
najciekawszymi miejscami. Poznamy kulinarne upodobania Francuzów. Upieczemy pyszne
croissanty z ciasta francuskiego. Nauczymy się zwrotów w języku francuskim, zapoznamy z
hymnem oraz flagą. Zrobimy żabki z papieru.
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
Środa
9.00 Wyjazd do Gębiczyna ( śniadanie i obiad zapewnione)
14.00 powrót
Czwartek W gorącej Grecji:
9:00- 10.00 zabawy integracyjne
10:00-10:30 Przerwa śniadaniowa
10.30- 13.30 Odwiedzimy wyspy greckie. Poznamy ciekawostki związane z Grecją.
Przyrządzimy pyszną grecką sałatkę. Zatańczymy Zorbę-najbardziej znany taniec Greków.
Nauczymy się greckich zwrotów. Urządzimy Igrzyska Olimpijskie o wieniec z gałązek
oliwnych.
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
Piątek
Z wizytą we Włoszech:
9:00- 10.00 zabawy integracyjne
10:00-10:30 Przerwa śniadaniowa
10.30-13-30 Ostatniego dnia półkolonii odwiedzimy Włochy. Zobaczymy Koloseum i krzywą
wieżę w Pizie. Nauczymy się włoskich zwrotów. Upieczemy wspólnie pyszną pizzę.
Wykonamy pracę plastyczną z makaronu.
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
III turnus: 9-13 lipca 2018, MDK - „Podróże małe i duże - powrót do przeszłości...”
Poniedziałek
9.00 – 10.00 otwarcie półkolonii - gry i zabawy integracyjne
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
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10.30 – 12.00 tajemnica egipskiej mumii – zagadki starożytnego Egiptu
12.00 – 13. 30 zajęcia plastyczne – wykonanie piramidy egipskiej
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
Wtorek
9.00 – 10.00 wprowadzenie w kolejną kulturę – piraci z Karaibów – tworzymy piracką
piosenkę
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 13.30 tworzymy oceanarium – praca XXL, śpiewamy szanty
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
Środa
9:00 – 15:00 Śladami pradawnych dinozaurów – wycieczka do Zaurolandii – Rodzinny Park
Rozrywki – Rogowo
17:00 - powrót (śniadanie i obiad zapewnione)
Czwartek
9.00 – 10.00 starożytna Grecja – w świecie Igrzysk Olimpijskich
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 13.30 wykonujemy naczynia z masy solnej
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
Piątek
9.00 – 10.00 w świecie Indian – tworzymy indiańskie tatuaże farbami do ciała
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 12.00 wykonujemy kolorowe łapacze snów
12.00 – 14.00 grill na podwórzu MDK-u, budujemy indiańskie tipi

IV turnus: 9-13 lipca 2018 MDK - „ŚLADAMI DINOZAURÓW ”
Poniedziałek
9:00 – 10:00 Powitanie, zapoznanie z dziećmi i wychowawcami, zabawy integracyjne
10:00- 10:30 Śniadanie
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10:30- 12:45 Zabawy stolikowe - Dzieci przynoszą figurki dinozaurów oraz albumy.
Wykorzystanie kart z nazwami dinozaurów
12:45- 13:30 Gry i zabawy dowolne (rysowanie, kolorowanie)
13:30- 14:00 Wyjście na obiad i powrót.
Wtorek
9:00- 10:00 Zabawy integracyjne
10:00 – 10:30 Śniadanie
10:30 12:00 Praca z masy solnej – budowanie i odciskanie stopy dinozaura
12:00 – 13:30 - Jesteśmy archeologami i szukamy skamielin. Zabawy na placu zabaw.
13:30 – 14:00 obiad
Środa
9:00 – 15:00 Śladami pradawnych dinozaurów – wycieczka do Zaurolandii – Rodzinny Park
Rozrywki – Rogowo
17:00 - powrót (śniadanie i obiad zapewnione)
Czwartek
9:00 – 10:00 Zabawy integracyjne
10:00 - 10:30 Śniadanie
10:30 – 12:00 - Wykopaliska – zajęcia w terenie (szukanie szczątek dinozaura)
12:00 – 13:30 – projekcja filmu „Park Jurajski”
13:30 – 14:00 obiad i powrót
Piątek
9:00 - 10:00 Zabawy integracyjne
10:00 - 10:30 Śniadanie
10:30 - 13:00 Podsumowanie tygodnia. Konkurs plastyczny na temat „Najciekawszy dzień
półkolonii”.
13:00 - 14:00 Grill w podwórzu
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V turnus: 16-20 lipca 2018, MDK - „Tworzyć jak artysta...”
Poniedziałek
9.00 – 10.00 otwarcie półkolonii - gry i zabawy integracyjne – chrzest półkolonistów
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 12.00 malujemy stopami – tworzymy artystyczną dżunglę – warsztaty sensoplastyki
12.00 – 13. 30 gry i zabawy podwórkowe – czas relaksu
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
Wtorek
9.00 – 10.00 śpiewać każdy może... - karaoke
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 12.00 tworzymy węglem karykatury grupy, tworzenie galerii
12.00 – 13.30 konkurs „Mam Talent”
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
Środa
9.00 - 13.30 wyjazd do Fun Factory Piła, basen, obiad w MC Donalds ( zapewniamy II
śniadanie)
13.30 – powrót do Trzcianki
14.00 powrót
Czwartek
9.00 – 10.00 Dzień z włóczykijem - w zaczarowanym świecie bajek – poranek filmowy
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 11.30 kim jest Buka? w erze disco – zajęcia taneczne i ruchowe na podwórzu
11.30 – 13.30 „portret Włóczykija i Muminków” - wykonanie mapy Doliny Muminków
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
Piątek
9.00 – 10.00 malowanie twarzy – zajęcia plastyczne
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 12.00 tworzymy wakacyjnego owada - wydzieranki
12.00 – 14.00 grill na podwórzu MDK-u, gry i zabawy bańkami mydlanymi, bitwa wodna
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VI turnus: 16-20 lipca 2018, MDK - „Mali survivalowcy” (grupa: 10-13 lat)
Poniedziałek
9:00- 10:30 Budujemy grupę – wzajemne poznanie
10:30 – 10:45 - przerwa śniadaniowa
10:45- 13:30 Zdobądź MDK – zadania teambuildingowe
13:30 – 14:00 - wyjście na obiad
Wtorek
9:00- 10:30 Zajęcia warsztatowe – zasoby lasu i ich wykorzystanie
10:30 – 10:45 - przerwa śniadaniowa
10:45 – 13:30 Wyjście do Nadleśnictwa – zajęcia terenowe
13:30 – 14:00 - wyjście na obiad
Środa
9:00 – 13:30 wyjazd na Strzelnicę w Pile, basen, obiad w McDonalds (zapewniamy II
śniadanie)
14:00 powrót
Czwartek
9:00- 10:30 Zajęcia warsztatowe – zdolności harcerskie, umiejętności żeglarskie
10:30 – 10:45 - przerwa śniadaniowa
10:45 – 13:30 Zawody sprawnościowe z wykorzystaniem nabytych umiejętności
13:30 – 14:00 - wyjście na obiad
Piątek
9:00 - 10.30 Podział na podgrupy, warsztaty z pierwszej pomocy
10:30 - 10:45 przerwa śniadaniowa
10:45- 12:30 Rekreacyjna gra miejska – podchody.
12:30 - 14:00 – grill na podwórzu MDK
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VII turnus: 23-27 lipca 2018 PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA HOW - „ Żegluj z nami”
Poniedziałek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie
9:30 –10:30 zapoznanie dzieci ze sprzętem żeglarskim
10:30 –10:45 przerwa śniadaniowa
10:45 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad i odbiór dzieci
Wtorek
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 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad i odbiór dzieci
Środa
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 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad i odbiór dzieci
Czwartek
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 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad i odbiór dzieci
Piątek
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 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad i odbiór dzieci
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VIII turnus: 23-27 lipca 2018, MDK - „Na Dzikim Zachodzie”
Poniedziałek
9:00 -10:00 Poznajemy się –zabawy integracyjne
10:00-10:30 Przerwa śniadaniowa
10:30-13:30 Wyruszymy w podróż po Dzikim Zachodzie. Wykonamy kolorowe, indiańskie
pióropusze i biżuterię. Urządzimy konkurs na najlepszy okrzyk plemienny oraz na króla
wodopoju. Odtańczymy taniec szamana.
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
Wtorek
9:00 -10:00 zabawy integracyjne
10:00-10:30 Przerwa śniadaniowa
10.30 -13:30 Dzień rozpoczniemy tańcem do muzyki country. Urządzimy zawody w rzutach
podkową oraz kowbojskim kapeluszem. Staniemy do wyścigów „konnych”. Przeżyjemy
gorączkę złota. Będziemy łapać konia na lasso i strzelać z procy do piramidy z puszek.
Weźmiemy udział w zajęciach plastycznych- malowanie na materiale.
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
Środa
9.00-15:00 Wyjazd do parku OWADOGIGANT w Lubnicy (śniadanie i obiad zapewnione)
17.00 powrót
Czwartek
9:00 - 10:00 Poznajemy się – zabawy integracyjne
10:00 - 10:30 Przerwa śniadaniowa
10.30 - 13:30 Zbudujemy totemy indiańskie.
Wykonamy łuki i urządzimy zawody w strzelaniu do tarczy. Urządzimy wyścigi cukierków
na patyku, złapiemy kaktusa na lasso. Wykonamy listy gończe. Rozegramy mecz w dwa
ognie Indianie kontra Kowboje.
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
Piątek
9:00 -10:00 Poznajemy się –zabawy integracyjne
10:00-10:30 Przerwa śniadaniowa
10.30 -13:30 Wykonamy kolorowe łapacze snów. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia w fotobudce. Weźmiemy udział w grze terenowej „Tropiciele bizonów”. Urządzimy grilla na
podwórku MDK.
13:30-14:00 Przerwa obiadowa
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IX turnus: 30 lipca – 3 sierpnia 2018, PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA HOW - „Żegluj z
nami”
Poniedziałek
9:00 – 9:30 zbiórka dzieci, lista obecności, wprowadzenie zagadnień z zasad bezpieczeństwa
na wodzie
9:30 –10:30 zapoznanie dzieci ze sprzętem żeglarskim
10:30 –10:45 przerwa śniadaniowa
10:45 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad i odbiór dzieci
Wtorek
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 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad i odbiór dzieci
Środa
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 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad i odbiór dzieci
Czwartek
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 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad i odbiór dzieci
Piątek
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 –13:30 zajęcia praktyczne na wodzie / gry i zabawy sportowe
13.30 – 14.00 obiad (pożegnalny grill) i odbiór dzieci
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X turnus: 30 lipca – 3 sierpnia 2018, MDK - „Podróż do Azji”
Poniedziałek
9.00 – 10.00 gry i zabawy integracyjne – poznajemy się
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 13.30 zaczynamy podróż: Odwiedzamy Japonię, Chiny i Nepal. Zaprojektujemy
stroje, urządzimy paradę z pochodniami, zrobimy drzewka szczęścia .
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
Wtorek
9.00 – 10.00 gry i zabawy edukacyjno-sportowe
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 13.30 cd… W Mongolii wcielimy się w rolę pasterzy ze stepów. Zaprojektujemy
wnętrze jurty. Poznamy rośliny, które zmieniły świat - ryż i bambus. Zagramy w gry
planszowe i pamięciowe. Wykonamy prace plastyczne z kolorowego ryżu.
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
Środa
9.00 – 14.00 wycieczka do ZOO Canpol Człuchów (zapewniamy II śniadanie i obiad)
16.00 powrót
Czwartek
9.00 – 10.00 gry i zabawy edukacyjno-sportowe
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 13.15 cd naszej podróży: W barwnych Indiach odwiedzimy Bollywood. Poznamy
taniec indyjski.
13.15 – 14.00 przerwa obiadowa
Piątek
9.00 – 10.00 gry i zabawy edukacyjno-sportowe
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 - 12.00 Sporządzimy mapę naszej podróży po Azji.
12.00 – 14.00 grill na podwórzu MDK-u lub na przystani żeglarskiej HOW.
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XI turnus: 6-10 sierpnia 2018, MDK – „W 5 dni dookoła świata” (grupa: 10-13 lat)
Poniedziałek
 9:00- 10:30 Otwarcie półkolonii – gry i zabawy integracyjne
 10:30 – 10:45 - przerwa śniadaniowa
 10:45- 13:30 Czasy starożytne – podróż do Egiptu i Grecji (zajęcia plastyczne –
budujemy piramidy oraz sportowe – igrzyska olimpijskie)
 13:30 – 14:00 - wyjście na obiad
Wtorek
 9:00 - 10:30 Zajęcia warsztatowe – średniowieczni rycerze (zajęcia plastyczne)
 10:30 – 10:45 - przerwa śniadaniowa
 10:45 – 13:30 Czasy wielkich odkryć geograficznych (zajęcia artystyczne - pirackie
piosenki, indiańskie tatuaże, zajęcia rekreacyjne – strzelectwo, łucznictwo itp.)
 13:30 – 14:00 - wyjście na obiad
Środa
 9.00 - 17.00 wycieczka do Deli Parku w Rosnówku k. Poznania (II śniadanie i obiad
zapewniamy)
Czwartek
 9:00 - 10:30 Zajęcia warsztatowe – miasta XXI wieku – wykonujemy makiety
 10:30 – 10:45 - przerwa śniadaniowa
 10:45 – 13:30 Zajęcia sprawnościowe – wyjście na Orlik i do parku kalisteniki
 13:30 – 14:00 - wyjście na obiad
Piątek
 9:00 - 10.30 Wyjście nad jezioro – podróże smoczą łodzią
 10:30 - 10:45 przerwa śniadaniowa
 10:45- 12:30 Zajęcia z Aniołami WOPR, powrót do MDK
 12:30 - 14:00 – grill na podwórzu

PÓŁKOLONIE MDK – LATO 2018

XII turnus: 6-10 sierpnia 2018 MDK - „Dla każdego coś fajnego!”
Poniedziałek
9.00 – 10.00 gry i zabawy integracyjne – poznajemy się
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 13:00 warsztaty plastyczne
13:00 –13.30 zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
13.30 – 14.00 przerwa obiadowa
Wtorek
9.00 – 10.00 zabawy z chustą KLANZY
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 12.00 laboratorium małego odkrywcy – proste eksperymenty i doświadczenia
12.00 – 13.30 zawody sportowe na podwórku MDK
13.15 – 14.00 przerwa obiadowa
Środa
9.00 - 17.00 wycieczka do Deli Parku w Rosnówku k. Poznania ( II śniadanie i obiad
zapewniamy).
Czwartek
9.00 – 10.00 Zabawy ruchowe
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 13.15 wyjście do kina osiedlowego
13.15 – 14.00 przerwa obiadowa
Piątek
9.00 – 10.00 łamigłówki, zagadki, krzyżówki
10.00 – 10.30 przerwa śniadaniowa
10.30 – 12.30 zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
12.30 – 14.00 grill na podwórzu MDK

