PÓŁKOLONIE ZIMOWE W ANIKINO – TURNUS II „Z Dratewką w czasach legendarnych”
od 21 do 25 styczeń 2019

PIĄTEK
25.01.2019

Dodatkowa opcja.
Czwartkowa noc

CZWARTEK
24.01.2019

ŚRODA
23.01.2019

WTOREK
22.01.2019

PONIEDZIA-ŁEK
21.01.2019

DZIEŃ

CO ROBIMY?
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 – warsztaty plastyczne – tworzenie własnych bawełnianych toreb
12.00 – Ja niczym szewczyk – zajęcia sportowe na pobliskim boisku Orlik
13.30 – obiad
14.00 - 15.00 – Rada Grodu, przyznanie żetonów uczestnikom półkolonii
15.00 - 17.00 – gry podwórkowe naszych rodziców i inne zabawy na terenie
Anikino
7.00 - 9.00 – gry i zabawy na terenie Anikino
9.00 – drugie śniadanie
9.30 – wyjście do muzeum Archeologicznego na warsztaty
13.30 – obiad
14.00 - 15.00 – Rada Grodu, przyznanie żetonów uczestnikom półkolonii
15.00 - 17.00 – Teatr cieni i inne zabawy na terenie Anikino

7.00 - 9.30 – gry i zabawy na terenie Anikino
9.00 – drugie śniadanie
9.30 – pokaz planetarium
10.45 – Tropiąc owieczki – turniej sportowy w Parku Lotników
11.30 – Warsztaty teatralne – nasza własna wersja legendy
13.30 – obiad
14.00 - 15.00 – Rada Grodu, przyznanie żetonów uczestnikom półkolonii
15.00 -16.30 – turniej gier planszowych i inne zabawy na terenie Anikino
16.30 – 17.00 –zabawy na terenie Anikino
07.00 – 09.00 – konkursy sprawnościowe na terenie Anikino
09.00 – drugie śniadanie
09.30 – wyjście do Muzeum Podziemi Rynku
12.00 – Pokaz mody i sesja zdjęciowa
13.30 – obiad
14.00 - 15.00 - Rada Grodu, przyznanie żetonów uczestnikom półkolonii
15.00- 16.30 – budowanie miasta z wielkich klocków i inne zabawy na terenie
Anikino
16.30 – 17.00 - zabawy na terenie Anikino
- przebieranie dzieci w baśniowe stroje
- wyglądaj jak rycerz lub królewna - malowanie twarzy
- wyzwania sportowe dla rycerzy i dam dworu
- turniej nerf zabawa na terenie Anikino
- poszukiwanie królewskiego skarbu w mrokach Anikino
- Zabawy taneczne i muzyczne
- zasłużony sen na składanych łóżkach

CO JEMY?

CO POTRZEBA?

Drugie śniadanie
Płatki z mlekiem
Obiad
Kurczak w curry,
ryż, surówka z
kapusty kiszonej
Owocowa
przekąska

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

Drugie śniadanie
Drożdżówki
Obiad Sznycel
wieprzowy,
ziemniaki, duszona
marchewka z
groszkiem
Owocowa
przekąska
Drugie śniadanie
Hot dogi
Obiad Naleśniki z
twarożkiem,
polewa z
jogurtowotruskawkowa
Owocowa
przekąska

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

Drugie śniadanie
Drożdżówki
Obiad Gulasz
indyczy z papryką,
ogórek kiszony

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

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

Owocowa
przekąska
Kolacja. pizza

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

Drugie śniadanie
Płatki z mlekiem
Obiad Filet rybny w
cieście, ziemniaki,
sałatka colesław
Owocowa
przekąska

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

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

07.00 – 09.30 – konkursy sprawnościowe na terenie Anikino
09.30 – drugie śniadanie
10.00 – gra terenowa w Parku Lotników - Legend Krakowskich
12.00 – warsztaty lepienia z gliny
13.00 – obiad
13.30 – 15.00 – Konkurs plastyczny – Dawno, dawno temu
15.00 - 15.30 - Rada Grodu, przyznanie żetonów uczestnikom półkolonii,
Kiermasz
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.

