6. Spacer po Pustkowiu Smauga – 02.08 – 06.08.2021r.
Co robimy

7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
8:30 – Drugie śniadanie
9:00 – Wyjście na basen Comarch
12:30 – Zabawy w parku w drodze powrotnej z basenu
14:00 – Obiad
15:00 – Slime – warsztaty kreatywne
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie smoczych monet

7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
9:00 – Drugie śniadanie
9:30 – Wyjście do Muzeum edukacji i wrażeń Womai
14:00 – Obiad
15:30 – Zlot smoków – zajęcia techniczne
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie smoczych monet

PIĄTEK

DODATKOWA ATRAKCJA

ŚRODA

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 – Masa solna – zajęcia kreatywne
12:30 – Zawody sportowe na orliku – Turniej hobbitów
14:00 – Obiad
15:00 – Zabawa detektywistyczna
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie smoczych monet, które
posłużą jako pieniądze w piątkowym kiermaszu
7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
8:00 – Wycieczka do tuneli pod zamkiem w Oświęcimiu – zwiedzanie zakamarków
podziemnego świata
9:00 – Drugie śniadanie w trakcie wycieczki
15:00 – Obiad
15:30 – Makieta wyspy Berk
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie smoczych monet

CZWARTEK

WTOREK

PONIEDZIAŁEK

Dzień

Noc na wyspie Berk
Czkawka i Nocna Furia wpadli w tarapaty. Zniszczyli budowle, którą musza odbudować do
świtu. Uda im się to tylko z naszą pomocą. Zatem do pracy!

Co jemy
Drugie śniadanie:
Płatki z mlekiem
Przekąska:
Owoce
Obiad: Wieprzowina
w sosie meksykańskim
z makaronem penne
i ogórkiem

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

Drugie śniadanie:
Bidon napełniony wodą
Drożdżówki
pitną
Przekąska:
W zależności od pogody:
Owoce
kurtka przeciwdeszczowa
Obiad: Kotlet drobiowy i czapka z daszkiem, ciepła
z młodymi
bluza z długim rękawem,
ziemniakami i duszoną wygodne buty, skarpetki
kapustą białą
na zmianę, osłona nosa
i ust.
Drugie śniadanie:
Bidon napełniony wodą
Hot dog
pitną.
Przekąska:
Niezbędne na basenie
Owoce
rzeczy: klapki, strój
Obiad: Ryż
kąpielowy, ręcznik.
z koktajlową polewą
W zależności od pogody:
jogurtowokurtka przeciwdeszczowa
śmietanową
i czapka z daszkiem, ciepła
z borówkami
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: Gulasz indyczy i czapka z daszkiem, ciepła
z kaszą i sałatką
bluza z długim rękawem,
z pomidorów i cebulki
wygodne buty, skarpetki
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
- Escape game
- 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 – Smoczy teledysk
10:30 – Gra terenowa w Parku Lotników - Niezwykła podróż
12:30 – Kiermasz
13:30 – Obiad
14:00 – Szyfr smoków – zajęcia kreatywne
15:00 – Zabawa bańkami mydlanymi
15:30 – Zabawy na terenie Anikino

Drugie śniadanie:
Płatki z mlekiem
Przekąska:
Owoce
Obiad: Pierogi ruskie
z cebulką

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.

