10. Szalone zakończenie wakacji – 29.08 – 31.08.2022 r.

ŚRODA

DODATKOWA ATRAKCJA

WTOREK

PONIEDZIAŁEK

Dzień

Co robimy
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. Gry i zabawy integracyjne:
poznajemy zakamarki Anikino i siebie nawzajem
9:30 – Drugie śniadanie
10:00 – Dekorowanie bidonów
11:30 – Zawody sportowe na orliku – Turniej wakacyjny
14:00 – Obiad
15:00- Fryzurki na cebulki – studio fryzjerskie
16:00 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie wakacyjnych monet, które posłużą
jako pieniądze w środowym kiermaszu
7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
9:00 – Drugie śniadanie
10:00 – Wyjście do Muzeum Gier Video
14:00 – Obiad
15:00 – Malowanie lukrem- warsztaty
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie wakacyjnych monet

Noc w Anikino
Całe wakacje odwiedzaliśmy przeróżne miejsca na świecie i w kosmosie. Tę ostatnia noc wakacje
spędzimy w najbardziej wyjątkowym miejscu na tej planecie – w Anikino. Poznamy zakamarki i
tajemnice Sali zabaw.

Co jemy
Drugie
śniadanie:
Płatki z mlekiem
Przekąska:
Owoce
Obiad: Menu
dostępne na
www i w
Anikino

Czego
potrzebujemy
Dzieci dostają bidon
Nakrycie głowy,
wygodne buty.

Drugie
śniadanie:
Hot Dogi
Przekąska:
Owoce
Obiad: Menu
dostępne na
www i w
Anikino
Kolacja:
Pizza

Bidon napełniony wodą
pitną
W zależności od
pogody: kurtka
przeciwdeszczowa
i czapka z daszkiem,
bluza z długim
rękawem, wygodne
buty.

Drugie
śniadanie:
Drożdżówki
Przekąska:
Owoce
Obiad: Pizza
samodzielnie
przyrządzona

Bidon napełniony
wodą pitną.
W zależności od
pogody: kurtka
przeciwdeszczowa
i czapka z daszkiem,
bluza z długim
rękawem, wygodne
buty.

Pościel, śpiwór,
piżama, maskotka,
czyste ubrania na
środę i szczoteczka do
zębów.

- Przebieranie dzieci w tematyczne stroje
- Malowanie twarzy
- Zawody nerf
- Zabawa w chowanego z latarkami w przestworzach Anikino
- Zasłużony sen na składanych łóżkach
- film na dobranoc
Koszt 160 zł, w przypadku zgłoszenia do środy poprzedzającej turnus koszt wynosi 130 zł.
7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
9:00 – Drugie śniadanie
10:00 – Wyjście na basen
12:30 – Warsztaty robienia pizzy
14:00 – Obiad samodzielnie przygotowany przez dzieci
15:00 – przyznanie wakacyjnych monet i Kiermasz
15:30 – Szalone studio tatuażu
16:30 – Zabawy w Anikino

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

