NOWY PROGRAM
PÓŁKOLONIE 16.07,-27.07.2012
PROGRAM

DATA GODZ.
Dzieo integracji
16,07,
poniedz, 9.OO Zbiórka, sprawdzenie listy uczestników półkolonii, podział na grupy.
I dzień
Zapoznanie uczestników z kadrą, zasadami BHP oraz wspólne ustalenie regulaminu.
Gry i zabawy integracyjne w grupach, zabawy na poznawanie imion,upodobao,
Wspólne wymyślanie nazw gryp projektowanie i wykonanie totemów grupowych,
Zabawy ruchowe w terenie / podchody, chowanego,
13.00 Obiad
13.30 Rozchodzenie się do domów
17.07
Wycieczka do Zoo Safari i Parku Dinozaurów w Witnicy koło Gorzowa Wiel.
wtorek 7.45 Zbiórka
II dzień 8.00 Wyjazd autokarem
12,00 Przjazd i spacer po Zoo ,poznawanie zwierząt
13,00 Obiad
14,00 Zwiedzanie Parku Dinozaurów ,poznawanie historii ziemi
16,00 Wyjazd do domu
OK..20,00
Rozejście się do domu
Dzieo z J.Korczakim: My dzieci mamy swoje prawa
18,07,
środa
9,00 Zbiórka
III dzień
Zajęcia w grupach wiekowych na temat praw dziecka
Prace plastyczne o zwierzętach poznanych w czasie wycieczki i historii ziemi
Gry i zabawy zespołowe z chustą Klanza
13,00 Obiad
13,30 Rozejście się do domu
19,07,
Wycieczka Śzklarska Poręba i Świeradów Zdrój
czwartek 7,45 Zbiórka
IV dzień 8,00 Wyjazd
10,00 Świeradów Zdrój-zwiedzanie parku zdrojowego
11,00 Wjazd kolejką gondolową na Stóg Izerski-spacer
12.00 Zjazd kolejką,przejazd do Szklarskiej Poreby
13,00 Zjazdy torem saneczkowym,obiad
14,00 Zajęcia w Hacie Walooskiej
16,00 Spacer pod wodospad
ok19,00
Rozejście się do domu
20.07
Dzieo życzliwości i savoir vivre
piątek 9,00 Zbiórka
Gry
i zabawy
integracyjne,
gry zespołowe
Czytanie wierszy
i książki Król
Maciuś I
V dzień
Warsztaty
savoir
vivre w grupach,
sztuka .ozdabiania
stołu i składania
serwetek
Zabawy integracyjne Podajmy sobie ręce ( Klanza - Taoce , pląsy i zabawy dla dzieci z
podziałem na grupy wiekowe
Zabawy na temat praw dziecka
13,00 Obiad
13,30 Rozejście się do domów

23,07,
„Skąd się bierze mleko? Zajęcia w gospodarstwie rolnym -grupa młodsza
poniedz.
Zwiedzanie Gozdnicy szlakiem historii-grupa starsza
VI
9,00 Zbiórka
Zajęcia w grupach: dzieci własnoręcznie wykonają
ser, masło i zwiedzą gospodarstwo rolne.
Spacer po Gozdnicy szlakiem historii
13,00 Obiad
13,30 Rozejście się do domu
24,07,
Wycieczka do Żagania-zabawy z historją
wtorek 9,00 Zbiórka i wyjazd do Żagania
V II dzień 10,00 Zwiedzanie obozu jenieckiego
11,00 Zwiedzanie wiezy widokowej i bibljoteki po augustjaoskiej
12,00 Zabawa z historią w Pałacu Książęcym
13,00 Obiad
14,00 Zwiedzanie i zabawy w Straży Pożarnej
16,30 Wyjazd
ok. 17,30
Rozejście się do domu
25,07,
Wycieczka Świdnica-"Wolontarjusze dzieciom"-dzieo zabaw z wolontarjuszami
z Caritas Diecezjalnej - Zielona Góra
Środa
8,00 Zbiórka i wyjazd do Świdnicy-OSiR
VIII dzień 10,00 Zabawy i gry z wolontar:ściana wspinaczkowa,strzelanie z łuku,pieczenie kiełbasek i inne
14,00 Wyjazd na basen do Zielonej Góry
15,00 Wejscie na basen
17,30 Wyjazd, ew. Mc Donald-obiad
ok..20,00
Rozejście się do domu
26,07,
Wycieczka do Lubomierza, i okolic
czwartek 7,45 Zbiórka
IX dzień 8,00 Wyjazd do Zamku Legend Śląskich-Pławna koło Lubomierza
10,00 Zabawy w Zamku -zajęcia garncarskie,litograficzne,i inne
Zwiedzane Muzeum Przesiedleoców i Wypędzonych,Muzeum "Sami Swoi" w Lubomierzu
13,30 Zwiedzanie okolic-Zamek Czocha, Zapora w Leśnej
15,00 Mc Donalds-obiad
ok. 18,00
Rozejście się do domu
27,07,
Dzieo swobodnej twórczości oraz zabawy i taoca
piątek 9,00 zbiórka
X dzień
gry i zabawy zespołowe, karaoke, pląsy zabawy ruchowe ,sportowe ,ze śpiewem
uroczyste zakooczenie półkolonii połączone z poczęstunkiem i prezentacją grup.
wręczenie nagród i wyróżnieo.
13,00 obiad,pożegnanie, pamiątkowe zdjęcie, etc.
13,3 rozejście się do domu
Uwaga: w dzień wyjazdu dzieci otrzymają suchy prowiant na drogę!
Na wycieczki dzieci powinny zabrać płaszcz lub kurtkę przeciwdeszczową i pełne obuwie

