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Półkolonie 2019 – Lato pełne przygód. 
Zapraszamy do wspólnej podróży!
 
W tym roku zapraszamy w wyjątkową podróż do:
1. Stacji Kreatywne rękodzieło
2. Stacji „Mówimy po angielsku
3. Stacji „Wiedza- eksperymenty naukowe”
4. Stacji „Sport i ruch”
5. Stacja „Przygoda terenowa”
 
Ramowy plan półkolonii:
07:00-9:00 świetlica
09:00-10:30 warsztat tematyczny zgodny z tematem dnia
10:30-11:00 śniadanie
11:00-12:30 zajęcia na dworze lub gry i zabawy ruchowe w Sali,
warsztat zgodny z tematem dnia
12:45-13:30 obiad / poobiedni relaks i regeneracja
13:30-14:45 warsztat zgodny z tematem dnia, zajęcia na dworze
/ gry i zabawy
14:45-15:00 podwieczorek/ zakończenie dnia
15:00-17:00 świetlica
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Dzień 1: Stacja "Kreatywne rękodzieło" - zajęcia plastyczne,
manualne, artystyczne warsztaty eko, kreatywne itp.
 
Indianie:
- łapacze snów;
- indiańskie pióropusze, talizmany szczęścia, mój opiekun
zwierzęcy.
Piraci:
- czapki, opaski, miecze, łodzie pirackie, skrzynia skarbów itp.
Biżuteria:
- kolczyki , bransoletki , przypinki do kluczy, opaski, itp.
Robaki:
- wykonywanie owadów z kamieni, motyli, domków dla robaków,
broszki, węże, gady itp.
Ziarno
- wylepianki z ziaren;
- sadzenie roślin;
- gry planszowe z ziaren fasoli itp.
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Dzień 2: Stacja "Nauka po angielsku” - nauka języka
angielskiego poprzez działanie i doświadczenie; połączona 
z ruchem, muzyką, plastyką. 
Dla młodszych dzieci: piosenki, wierszyki, rymowanki; 
dla starszych: projekty artystyczno-językowe.
 
- gry językowe np. mega memory;
- teatrzyk;
- śpiewanie piosenek;
- czytanie bajek;
- nakręcenie filmu;
- angielskie II śniadanie;
- quizy, konkursy itp.
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Dzień 3: Stacja "Wiedza - eksperymenty naukowe” .
Zadajemy mnóstwo pytań: Dlaczego? i Po co? ciągle coś
sprawdzamy. Nauka na wesoło, poznanie tajników wiedzy w
oparciu o eksperymenty , doświadczenia, obserwacje,
badanie itp.
 
- robienie magicznych eliksirów;
- wywoływanie tęczy;
- magiczna woda;
- jak wygląda wulkan;
- mały detektyw - odciski palców, ślady;
- jak wygląda kosmos;
- dlaczego dżdżownica nie ma nóg?
- góra lodowa- jak powstają lody itp.
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Dzień 4: Stacja "Sport i ruch”
Turniej dla uczestników oparty o dyscypliny olimpiady
letniej. konkurencje sportowe w duchu fair-play.
 
- turniej sportowy ala olimpiada;
- gry zespołowe;
- nauka chodzenia na linie;
- gimnastyka;
- joga;
- skakanie itp.;
- jazda na rolkach na czas itp.
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Dzień 5: Stacja "Przygoda terenowa”- wyruszamy w teren w
poszukiwaniu przygód. Gra miejska, podchody, wyspa
tajemnic, odkrywany nieznane.
Zakończenie półkolonii.
 
- podchody;
- gra miejska;
- wyspa tajemnic;
- poszukiwanie skarbu
- tajemniczy ogród itp.


