5. W 80 dni dookoła świata –26.07 – 30.07.2021r.

7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
8:30 – Drugie śniadanie
10:00 – Wyjście na basen Comarch
12:30 – Zabawy w parku w drodze powrotnej z basenu
14:00 – Obiad
15:00 – Sztuczny śnieg – warsztaty kreatywne
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie złotych monet

7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
9:00 – Drugie śniadanie
9:30 – Wyjście do ZOO
14:00 – Obiad
15:00 – Języki świata
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie złotych monet

PIĄTEK

DODATKOWA ATRAKCJA

PONIEDZIAŁEK
WTOREK

7:00 – Przyjmowanie dzieci do Anikino, zabawy pod opieką Animatorów
9:00 – Oficjalne przywitanie wszystkich uczestników półkolonii przez Animatorów
prowadzących półkolonię, zapoznanie uczestników z regulaminem półkolonii.
9:30 – Drugie śniadanie
10:00 – Gry i zabawy integracyjne: poznajemy zakamarki Anikino i siebie nawzajem
11:00 – Ozdabiamy bidony – zajęcia kreatywne
11:30 – Robimy farbki – zajęcia kreatywne
12:30 – Zawody sportowe na orliku – Zmagania podróżników
14:00 – Obiad
15:00 – Czym podróżować – zajęcia techniczne
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie złotych monet, które
posłużą jako pieniądze w piątkowym kiermaszu
7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
8:10 – Wycieczka do Zagrody na Jędrzejkówce – warsztaty rzemieślnicze
9:00 – Drugie śniadanie w trakcie wycieczki
15:00 – Obiad
15:30 – Co lubią jeść dzieci na świecie? – zajęcia kulinarne
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie złotych monet

ŚRODA

Co robimy

CZWARTEK

Dzień

Noc w Himalajach
Czy Yeti istnieje? Tak! I potrzebuje naszej pomocy w odnalezieniu domu. Wspólnymi
siłami musimy odprowadzić naszego włochatego przyjaciela do rodziny.

Co jemy
Drugie śniadanie:
Płatki z mlekiem
Przekąska:
Owoce
Obiad: Kurczak
w sosie śmietanowo
– brokułowym
z kaszą

Czego
potrzebujemy
Dzieci dostają bidon
Nakrycie głowy,
wygodne buty, skarpetki
na zmianę, osłona nosa
i ust.

Drugie śniadanie:
Drożdżówki
Przekąska:
Owoce
Obiad: Pierogi

Bidon napełniony wodą
pitną
W zależności od pogody:
kurtka przeciwdeszczowa
i czapka z daszkiem, ciepła
bluza z długim rękawem,
wygodne buty, skarpetki
na zmianę, osłona nosa
i ust.
Drugie śniadanie:
Bidon napełniony wodą
Hot dog
pitną.
Przekąska:
Niezbędne na basenie
Owoce
rzeczy: klapki, strój
Obiad: Makaron
kąpielowy, ręcznik.
kokardki
W zależności od pogody:
z twarogiem
kurtka przeciwdeszczowa
śmietanowym, letnia i czapka z daszkiem, ciepła
sałatka owocowa
bluza z długim rękawem,
wygodne buty, skarpetki
na zmianę, osłona nosa
i ust.
Drugie śniadanie:
Bidon napełniony wodą
Drożdżówka
pitną.
Przekąska:
W zależności od pogody:
Owoce
kurtka przeciwdeszczowa
Obiad: Gołąbki
i czapka z daszkiem, ciepła
szwedzkie w sosie
bluza z długim rękawem,
pomidorowym
wygodne buty, skarpetki
i młode ziemniaki
na zmianę, osłona nosa
i ust.
Kolacja:
Pościel, śpiwór, piżama,
Pizza
czyste ubrania na piątek
i szczoteczka do zębów.

- Przebieranie dzieci w tematyczne stroje
- Malowanie twarzy
- Zabawa w chowanego w przestworzach Anikino
- Malowanie własnych t-shirtów
- Zasłużony sen na składanych łóżkach
Koszt 130 zł, w przypadku zgłoszenia do środy poprzedzającej turnus koszt wynosi 110 zł.
7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
9:00 – Drugie śniadanie
9:30 – Mam talent
10:30 – Gra terenowa w Parku Lotników - Poszukiwanie skarbów
12:30 – Kiermasz
13:30 – Obiad
14:00 – Anikinowe studio tatuażu
15:30 – Zabawy na terenie Anikino

Drugie śniadanie:
Płatki z mlekiem
Przekąska:
Owoce
Obiad: Filet rybny
panierowany
z młodymi
ziemniakami
i surówką z kapusty
kiszonej

Bidon napełniony wodą
pitną.
W zależności od pogody:
kurtka przeciwdeszczowa
i czapka z daszkiem, ciepła
bluza z długim rękawem,
wygodne buty, skarpetki
na zmianę, osłona nosa
i ust.

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

