Stowarzyszenie RODZINA KOLPINGA serdecznie zaprasza dzieci
z klas I-IV na zimowe półkolonie „CZTERY STRONY ŚWIATA”.
Zajęcia prowadzone przez znane i lubiane nauczycielki. Każdego dnia
półkolonii dzieci udadzą się do innego „zakątka świata”, aby poznać ciekawe kultury
i przeżyć rozmaite przygody. Przekonamy się ile krajów można odwiedzić podczas
pięciodniowego turnusu. Odkryjemy gry i zabawy dzieci z całego świata.
Spróbujemy ciekawych przypraw i różnorodnych smaków odległych lądów. Kto wie,
może na chwilę nawet przeniesiemy się do Japonii a może jeszcze dalej?
Termin: 11-15.01.2021 (5 dni zajęć),
cena: 625 zł
Miejsce: Szkoła Podstawowa nw Wielkich Drogach
Plan dnia:
8.00 – 8.30 – przywóz dzieci przez rodziców, poranne zajęcia organizowane w luźnej formie tak aby
uczestnicy mogli dołączać w dowolny momencie.
8.30 –13.00 – zajęcia programowe, gry i zabawy
13.00 - 13.30 – obiad
13.30 – 15.00 – zajęcia programowe
15.00 – 16.00 – zajęcia luźne, odbiór dzieci przez rodziców
Dzień 1
ABC podróżnika, Polska – powitanie uczestników. Rozpoczęcie wspólnej podróżny - dekalog podróżnika,
mapy, kompas, plecak … Każda podróż zaczyna się w domu – ciekawostki, smaki i zapachy, ludzie.
Dzień 2
Anglia – Herbatka u Królowej, Muzeum Figur woskowych Madame Tussauds, Deszczowa piosenka, zabytki
Londynu.
Dzień 3
Włochy – Pokaz Mody w Mediolanie, Dyskoteka w Rimini, Karnawał w Wenecji, Buongiorno, grazie,Pizza,
spaghetti.
Dzień 4
Japonia i Chiny – Azjatycki nóż i widelec, Chiński Znak zodiaku, Origami – czyli papierowe składanki,
Kodeks Buszido, Japońska kaligrafia
Dzień 5
Egipt - świat Wielbłądów i Oaz - Zostań Faraonem, tajemnica Egipskich Piramid, Piaskowe miraże i
hieroglify. Podsumowanie półkolonii, rozdanie nagród. Pożegnanie
Dodatkowo codziennie:
 dużo zabawy na powietrzu (o ile pozwoli na to aura)
 gry i zabawy ruchowe i nie tylko
 rozgrywki sportowe na wesoło
 wiele śmiechu i dobrej zabawy
 i wiele, wiele innych ciekawych zajęć
W cenie:
 obiad z deserem
 opieka profesjonalnej kadry na co dzień pracującej z dziećmi oraz kierownika wypoczynku
 materiały wykorzystywane na zajęciach
 nagroda i drobne upominki
 ubezpieczenie NNW
Jednocześnie zapewniamy, ze będziemy przestrzegali wszelkich wymogów sanitarnych związanych z
organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

