8. Zawód – policjant – 16.08 – 19.08.2022 r.

DODATKOWA ATRAKCJA

CZWARTEK

ŚRODA

WTOREK

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 – Przygotowanie jadalnych ogródków
11:00 – Dekorowanie bidonów
12:30 – Zawody sportowe na orliku – Turniej o puchar szeryfa
14:00 – Obiad
15:00 – Odznaka szeryfa – zajęcia techniczne
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie super monet, które posłużą jako
pieniądze w piątkowym kiermaszu
7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
9:00 – Drugie śniadanie
9:30 – Wyjście na basen
13:00 – Pokaz Magii
14:00 – Obiad
15:00 – Policyjni goście
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie super monet
7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
8:45 – Drugie śniadanie
9:15 – Wyjście do Komendy Miejskiej Policji
13:00 – Rosnące farby – zajęcia plastyczne
14:00 – Obiad
15:00 – Piasek kinetyczny – zabawy kreatywne
16:30 – Zabawy w Anikino, podsumowanie dnia – przyznanie super monet

Noc w areszcie
Ktoś nabałaganił w Anikino. Przyjechała policja i te noc spędzimy w areszcie do wyjaśnienia
sprawy. Kto mógł to zrobić? Może sami znajdziemy sprawcę?

Co jemy
Drugie
śniadanie:
Drożdżówki
Przekąska:
Owoce
Obiad: Menu
dostępne na
www i w
Anikino

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

Czego
potrzebujemy
Dzieci dostają bidon
Nakrycie głowy,
wygodne buty.

Bidon napełniony wodą
pitną
W zależności od
pogody: kurtka
przeciwdeszczowa
i czapka z daszkiem,
bluza z długim
rękawem, wygodne
buty.
Bidon napełniony
wodą pitną.
Niezbędne na basenie
rzeczy: strój kąpielowy,
CZEPEK, ręcznik.
W zależności od
pogody: kurtka
przeciwdeszczowa
i czapka z daszkiem,
bluza z długim
rękawem, wygodne
buty.
Pościel, śpiwór, piżama,
maskotka, czyste
ubrania na piątek i
szczoteczka do zębów.

- Przebieranie dzieci w tematyczne stroje
- Malowanie twarzy
- Sztuczny śnieg
- Zabawa w chowanego w przestworzach Anikino
- Zasłużony sen na składanych łóżkach

PIĄTEK

Koszt 160 zł, w przypadku zgłoszenia do środy poprzedzającej turnus koszt wynosi 130 zł.
Bidon napełniony
7:00 – Gry i zabawy na terenie Anikino
Drugie
wodą pitną.
9:00 – Drugie śniadanie
śniadanie:
W
zależności od
9:30 – Strzelanie do tarczy
Płatki z mlekiem
pogody: kurtka
10:30 – gra terenowa w Parku Lotników – Policyjny pościg
Przekąska:
przeciwdeszczowa
12:30 – Kiermasz
Owoce
i czapka z daszkiem,
13:30 – Obiad
Obiad: Menu
bluza z długim
14:30 – Szalony zakład fryzjerski
dostępne na
rękawem, wygodne
15:00 – Zabawa w kapsle
www i w
buty.
16:00 – Zabawy na terenie Anikino
Anikino
Anikino zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie. Przez cały czas trwania zajęć dzieci mają zapewniony dostęp do napojów.

