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TYDZIEŃ I: od 18. 01 do 22.01. 2016 r. 

 

18.01. 2016 r. – poniedziałek 

8.00 – 9.00 zbiórka dzieci 

9.00  - 9.30 zapoznanie z grupą, regulaminem i planem zajęć 

9.30 – 10.00 śniadanie 

10.00 – 11.00  zajęcia z chustą animacyjną 

11.00 – 13.00 warsztaty plastyczne: zabawy z gliną lub zajęcia taneczne- balet. 

13.30  - 14.00 obiad 

14.00 – 15.00 spacer nad jeziorem swarzędzkim, gry i zabawy na świeżym                      

powietrzu 

15.00 – 16.00 zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domu  

 

 

19.01. 2016 r. – wtorek 

8.00 – 9.00 zbiórka dzieci 

9.00  - 9.30 śniadanie  

ok. 9.30- wyjazd do kina „Multikino” w Poznaniu 

ok. 14.00- powrót 

14.00 – 14.30 obiad 

14.30  - 16.00 odpoczynek, zabawy konstrukcyjne, zabawy dowolne, rozchodzenie się 

dzieci do domu 

 

20. 01. 2016 r. – środa 

8.00 – 9.00 zbiórka dzieci 

9.00  - 9.30 zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne 

9.30 – 10.00 śniadanie 

ok. 10.00  wyjście na basen w Swarzędzu 



ok. 14.00  powrót 

14.00 – 14.30 obiad 

14.30  - 16.00 zabawy stolikowe, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domu  

 

21.01.2016r. – czwartek 

8.00 – 9.00 zbiórka dzieci 

9.30 – 10.00 śniadanie 

ok. 10.00  wyjazd na plac zabaw (Swarzędz Nowa Wieś) 

ok. 14.00  powrót 

14.00 – 14.30  obiad 

14.30  - 16.00  zabawy dowolne dzieci, gry stolikowe, rozchodzenie się dzieci do domu 

 

 

22. 01. 2016 r. – piątek 

8.00- 9.00 zbiórka dzieci przed szkołą 

9.30- 10.00 śniadanie 

ok. 10.00 wyjazd do Jednostki Straży Pożarnej w Antoninku. Zwiedzanie jednostki i 

uczestnictwo w zajęciach pokazowych. 

ok. 13.00 powrót  

13.30 – 14.00 obiad w pizzerii  

Ok.14.30 powrót do szkoły 

14.30  - 16.00 zabawy świetlicowe, podsumowanie półkolonii, rozdanie dyplomów i 

pożegnanie 
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TYDZIEŃ II: od 25. 01 do 29.01. 2016 r. 

 

Poniedziałek 25.01.2015 

Wyjazd na Plac Zabaw Michałek w Poznaniu 

 

Wtorek 26.01.2015 

Wyjście na Pływalnię Wodny Raj w Swarzędzu 

 

Środa 27.01.2015 

Kręgle i Lodowisko w Swarzędzu 

 

Czwartek 28.01.2015 

Wyjście na Pływalnię Wodny Raj w Swarzędzu 

 

Piątek 29.01.2015 

Wyjazd do Multikina w Poznaniu 

 


