W Starożytnym Egipcie - 27-31.08.2017

Piątek

Dodatkowa atrakcja:
Szalona Noc w
starożytnym Egipcie

Czwartek

Środa

Wtorek

Poniedziałek

Dzień

Co robimy

Co jemy

Co potrzeba

7.00 - 9.00 – przyjmowanie dzieci do Anikino, zabawy pod opieką
Animatorów
9.00 – przywitanie wszystkich uczestników półkolonii przez Animatorów
prowadzących półkolonię, zapoznanie uczestników z regulaminem
półkolonii, gry i zabawy integracyjne: poznajemy siebie nawzajem i
wszystkie zakamarki Anikino
9.30 –drugie śniadanie
10.00 – 12.00 - Nasze własne prace archeologiczne – warsztaty
12.00 – 14.00 – Kto zbuduje większą piramidę – zawody sportowe na
świeżym powietrzu
14.00 – obiad
15.00 - 16.30 – Egipskie zagadki – warsztaty detektywistyczne
(tworzenie krypteksów)
16.30 - 17.00 - zabawy w Anikino, podsumowanie dnia
7.00 – 9.00 – gry i zabawy na terenie Anikino
9.00 – wycieczka do Jaskini Nietoperzowej
9.30 – drugie śniadanie (w drodze na wycieczkę)
14.00 – obiad
15.00 - 16.30 –  هرم- zajęcia tematyczne z poznawaniem słówek
z języka arabskiego
16.30 – 17.00 - zabawy w Anikino, podsumowanie dnia

Drugie
śniadanie:
Płatki z mlekiem
Owocowa
przekąska
Obiad:

Czapka z daszkiem,
obuwie sportowe

7.00 - 8.30 – gry i zabawy na terenie Anikino
8.30 – drugie śniadanie
9.00 – basen
12.00 – 13.30 – śladami skarabeuszy – zabawa na świeżym powietrzu
(grupa starsza)
14.00 – obiad
13.30-16.30 – gra tematyczna „wycieczka do Egiptu”
16.30-17.00 - zabawy w Anikino, podsumowanie dnia
7.00 - 9.00 – gry i zabawy na terenie Anikino
9.00 – drugie śniadanie
9.30 – wyjście do Muzeum Archeologicznego
13.00 – obiad
13.30-15.30 – „Tajemnice piramid” zajęcia tematyczne
14.30 – 17.00 zabawy na terenie Anikino

Drugie
śniadanie:
Hot dogi
Owocowa
przekąska
Obiad:

szczegółowy
jadłospis wkrótce

Drugie
śniadanie:
Drożdżówki
Owocowa
przekąska
Obiad:
szczegółowy
jadłospis wkrótce

Wycieczka odbywa się
autokarem, prosimy o
zaopatrzenie dzieci w
zależności od pogody: w
kurtki przeciwdeszczowe
i czapeczki z daszkiem,
ciepłą bluzę z długim
rękawem, wygodne buty
Przejście spacerem na
basen, prosimy o
wyposażenie dzieci w
niezbędne na basenie
rzeczy: klapki, strój
kąpielowy, ręcznik

szczegółowy
jadłospis wkrótce

Drugie
śniadanie:
Płatki z mlekiem
Owocowa
przekąska
Obiad:

Przejazd MPK, prosimy o
zaopatrzenie dzieci w
kurtki przeciwdeszczowe
i czapeczki z daszkiem

szczegółowy
jadłospis wkrótce

- przebieranie dzieci w kolorowe stroje
- malowanie twarzy
- wielkie poszukiwanie starożytnych przedmiotów w mrokach Anikino
- przygotowywanie własnych hieroglifów
- zasłużony sen na składanych łóżkach

Kolacja: pizza

Prosimy o
przygotowanie: pościeli,
śpiwora, piżamy,
czystych ubrań na piątek
i szczoteczki do zębów.

Drugie
śniadanie:
Płatki z mlekiem
Owocowa
przekąska
Obiad:
szczegółowy
jadłospis
wkrótce

Spacer do parku
lotników, prosimy o
zaopatrzenie dzieci w
kurtki przeciwdeszczowe
i czapeczki z daszkiem

Koszt 100 zł, w przypadku zgłoszenia do środy poprzedzającej turnus koszt
wynosi 80 zł

7.00 - 9.00 – gry i zabawy na terenie Anikino
9.00 – drugie śniadanie
9.30 – „Misja Kleopatra” – gra terenowa
13.00 – obiad
13.30-14.00 – wybór najlepszego uczestnika półkolonii
14.00 - 16.30 – Zagadki Sfinksa – sprawdzian umiejętności logicznego
myślenia
16.30 – 17.00 zabawy na terenie Anikino

Anikino zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie. Przez cały czas trwania zajęć dzieci mają zapewniony dostęp do napojów.

