Co robimy

Co jemy

Co potrzeba

7.00 - 9.00 – przyjmowanie dzieci do Anikino, zabawy dla dzieci w Anikino
pod opieką Animatora
9.00 – przywitanie wszystkich uczestników półkolonii, Animatorów
prowadzących, ustalenie zasad półkolonii, gry i zabawy integracyjne:
poznajemy siebie nawzajem i wszystkie zakamarki Anikino
9.30 –drugie śniadanie
10.00 – warsztaty konstruowania Blaszanego Drwala
11.30 – Trening strachliwego Lwa – zajęcia sportowe
13.00 – obiad
15.00 - 16.30 – przygotowanie magicznych amuletów - warsztaty
plastyczne
16.30 - 17.00 - zabawy w Anikino, podsumowanie dnia

Drugie
śniadanie:
Płatki z mlekiem
Owocowa
przekąska
Obiad: Gulasz
indyczy z
warzywami,
sałata zielona ze
śmietaną

Czapka z daszkiem,
obuwie sportowe

7.00 - 8.30 – gry i zabawy na terenie Anikino
8.30 – drugie śniadanie
9.00 – basen
13.00 -14.00 - pokaz profesjonalnego Iluzjonisty
14.00 – obiad
15.00-16.30 – Raz dwa trzy czarownica patrzy – warsztaty bezszelestnego
poruszania
16.30-17.00 - zabawy w Anikino, podsumowanie dnia

Drugie
śniadanie:
Hot dogi
Owocowa
przekąska
Obiad: Placki
ziemniaczane z
jogurtem
greckim

Przejście spacerem na
basen, prosimy o
wyposażenie dzieci w
niezbędne na basenie
rzeczy: klapki, strój
kąpielowy, ręcznik

7.00 - 9.00 – gry i zabawy na terenie Anikino
9.00 – drugie śniadanie
9.30 – wyjście do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema
14.30 – obiad
15.30-16.30 – konkurs plastyczny – piękna kraina Oz
16.30 – 17.00 - zabawy w Anikino, podsumowanie dnia

Drugie
śniadanie:
Drożdżówki
Owocowa
przekąska
Obiad: Makaron
pene z sosem
Bolognese,
surówka z selera
z pomarańczą

Przejazd MPK, prosimy o
zaopatrzenie dzieci w
zależności od pogody: w
kurtki przeciwdeszczowe
i czapeczki z daszkiem,
ciepłą bluzę z długim
rękawem, wygodne buty

- przebieranie dzieci w stroje mieszkańców OZ

Kolacja: pizza

Prosimy o
przygotowanie: pościeli,
śpiwora, piżamy i
szczoteczki do zębów.

Drugie
śniadanie:
Płatki z mlekiem
Owocowa
przekąska
Obiad: Kotleciki
jajeczne ze
szczypiorkiem,
młode
ziemniaki,
duszona
marchewka z
groszkiem

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

Dodatkowa atrakcja:
Szalona Noc z
szalonym
czarnoksiężnikiem

Czwartek

Środa

Dzień

Poniedziałek

W Krainie Oz - 14-18.08.2017 (bez 15.08)- promocyjna cena turnusu 360 zł, do środy 310 zł

- malowanie twarzy
- podchody ultrafioletowe w mrokach Anikino
- Nauka własnych sztuczek iluzjonistycznych
- zasłużony sen na składanych łóżkach
Koszt 100 zł, w przypadku zgłoszenia do środy poprzedzającej turnus koszt wynosi
80 zł

Piątek

7.00 - 9.00 – gry i zabawy na terenie Anikino
9.00 – drugie śniadanie
9.30 – „Poszukiwanie złej Czarownicy ze Wschodu” - gra terenowa
13.00 – obiad
13.30-14.00 – wybór najlepszego odkrywcy Krainy Oz
14:00-16:30 - konstruowanie niezwykłych maszyn i robotów – warsztaty
techniczne
16.30 – 17.00 zabawy na terenie Anikino

Anikino zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

