PÓŁKOLONIE W ANIKINO „W księdze dżungli” – TURNUS I od 12 do 16 lutego 2018

PIĄTEK
16.02.2018

Dodatkowa opcja.
Czwartkowa noc

CZWARTEK
15.02.2018

ŚRODA
14.02.2018

WTOREK
13.02.2018

PONIEDZIA-ŁEK
12.02.2018

DZIEŃ

CO ROBIMY?

CO JEMY?

CO POTRZEBA?
Spacer, prosimy o
zaopatrzenie dzieci w
ciepłe kurtki, czapki
oraz rękawiczki

7.00 - 9.00 – przyjmowanie dzieci do Anikino, zabawy w Anikino pod opieką
Animatora
9.00 – przywitanie wszystkich uczestników półkolonii przez Animatorów
prowadzących półkolonię, ustalenie zasad półkolonii, gry i zabawy
integracyjne: poznajemy siebie nawzajem i wszystkie zakamarki Anikino
9.45 – drugie śniadanie
10.00 – nakarm zwierzęta razem z nami – tworzenie wyjątkowych
karmników
12.00 – poszukiwanie zimy – zabawa na terenie Parku Lotników,
umieszczenie karmników w odpowiednich miejscach
13.30 – obiad
14.00 - 15.00 – Rada Dżungli, przyznanie zwierzątek uczestnikom półkolonii
15.00 - 17.00 wielkie memory i inne zabawy na terenie Anikino
7.00 - 9.00 – gry i zabawy na terenie Anikino
9.00 – drugie śniadanie
9.30 – W krainie żyraf- wycieczka do Krakowskiego ZOO
13.30 – obiad
14.00 - 15.00 – Rada Dżungli, przyznanie zwierzątek uczestnikom półkolonii
15.00 - 17.00 – Wielki Bal Karnawałowy dla wszystkich zwierząt

Drugie śniadanie
Płatki z mlekiem
Obiad Makaron
świderki z sosem
Bolognese, sałatka z
pora ze śmietanką

Drugie śniadanie
Drożdżówki
Obiad Kotlet
schabowy, ziemniaki,
kapusta pekińska na
ciepło z koperkiem
Owocowa przekąska

Przejazd MPK, prosimy
o zaopatrzenie dzieci w
legitymacje szkolne,
ciepłe kurtki, czapki,
rękawiczki

7.00 - 9.30 – gry i zabawy na terenie Anikino
9.30 – drugie śniadanie
10.00 – wyjście do papugarni, spacer po zimowym Krakowie
11.00 – Dzikie gołębie – walentynkowa poczta
12.30 – Bądź szybki jak pantera – zawody sportowe
13.30 – obiad
14.00 - 15.00 – Rada Dżungli, przyznanie zwierzątek uczestnikom półkolonii
15.00 -16.30 – zabawa w tworzenie opowieści - nasza własna historia
rodem z księgi dżungli
16.30 – 17.00 –zabawy na terenie Anikino

Drugie śniadanie
Płatki z mlekiem
Obiad Racuchy
drożdżowe z
jabłkami, cukrem
pudrem i śmietaną
Owocowa przekąska

Spacer, prosimy o
zaopatrzenie dzieci w
ciepłe kurtki, czapki,
rękawiczki

07.00 – 09.00 – konkursy sprawnościowe na terenie Anikino
09.00 – drugie śniadanie
09.30 – śladami niedźwiedzia Baloo – nauka odczytywania tropów na
śniegu
12.00 –Wizyta w planetarium - warsztaty pt. „Zwierzęce konstelacje”
13.30 – obiad
14.00 - 15.00 - Rada Dżungli, przyznanie zwierzątek uczestnikom półkolonii
15.00- 16.30 – warsztaty plastyczne – malowania postaci z bajek
16.30 – 17.00 - zabawy na terenie Anikino
- przebieranie dzieci w baśniowe stroje
- tygrysie twarze - malowanie twarzy
- wyzwania sportowe dla Króla dżungli
- śladami dzikich małpek zabawa na terenie Anikino
- poszukiwanie tajemniczego skarbu w mrokach Anikino
- Zabawy taneczne i muzyczne z Baloo i Bagheerą
- zasłużony sen na składanych łóżkach

Drugie śniadanie Hot
dogi
Obiad Gulasz indyczy
z warzywami, kasza
jęczmienna, surówka
z kapusty kiszonej z
jabłkiem
Owocowa przekąska

Przejazd MPK, prosimy
o zaopatrzenie dzieci w
legitymacje szkolne,
ciepłe kurtki, czapki
rękawiczki

Kolacja pizza

Prosimy o zaopatrzenie
dzieci w śpiwory,
poduszeczki, ciepłą
piżamkę, przybory
toaletowe i ulubioną
Przytulankę

Drugie śniadanie
Drożdżówki
Obiad Kotleciki z
jajek z zieloną
cebulką, ziemniaki,
duszona marchewka
z groszkiem
Owocowa przekąska

Spacer, prosimy o
zaopatrzenie dzieci w
ciepłe kurtki, czapki i
rękawiczki oraz spodnie
z ocieplaczem na
zmianę

Owocowa przekąska

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

07.00 – 09.00 – konkursy sprawnościowe na terenie Anikino
09.00 – drugie śniadanie
09.30 – gra terenowa szlakiem dzikich zwierząt
12.00 – bitwa Śnieżna – zabawy na świeżym powietrzu
13.00 – obiad
13.30 – 15.00 – Warsztaty tworzenia breloczków ze zwierzątkami –
pożegnanie z Księgą Dżungli
15.00 - 15.30 Rada Dżungli, przyznanie zwierzątek uczestnikom półkolonii,
wybór najlepszego Mowgliego
15.30 – 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.

