PÓŁKOLONIE WAKACYJNE 2017
PONIEDZIAŁEK
Od 8.30 ─ przychodzenie
dzieci, Bajkowy poranek

WTOREK
Od 8.30 ─ przychodzenie
dzieci, Bajkowy poranek

ŚRODA
Od 8.30 ─ przychodzenie
dzieci, Bajkowy poranek

9.15 ─ Modlitwa w
kościele, poznajemy
patrona dnia

9.15 ─ Modlitwa,
poznajemy patrona dnia

9.15 ─ Modlitwa,
poznajemy patrona dnia
9.30 ─ śniadanie

9.30 ─ śniadanie

9.30 ─ wyjazd do
Nowego ZOO

9.50 ─ zajęcia
integracyjne w grupach

10.15 ─ śniadanie w
formie prowiantu

10.30 ─ gra miejska „Bieg 10.30 ─ zwiedzamy ZOO,
patrolowy”
przejazd Maltanką
13.00 ─ ognisko na
Szachtach
13.45 ─ powrót do
kościoła, dokończenie
filmu

Powrót na Świerczewo
13.00 ─ obiad : zupa
ogórkowa
13.30 ─ konkurs z
poznanych wiadomości.

10.00 ─ wyjazd
autobusem na basen do
Swarzędza.
Pobyt 1,5h na basenie
Po powrocie ─ obiad :
spaghetti
13.45 ─ konkurs z
poznanych wiadomości
w grupach.
Dokończenie filmu

14.15 ─ 14.45
rozchodzenie się do
domów, odbiór dzieci

14.15 ─ 14.45
rozchodzenie się, odbiór
dzieci

14.15 ─ 14.45
rozchodzenie się do
domów, odbiór dzieci

W razie niepogody dziecko
potrzebuje strój sportowy i
obuwie zastępcze oraz bilet
MPK lub kartę PEKA.
Pojedziemy na hale sportową
na ul. Krauthofera .

Potrzebne bilety MPK lub
karta PEKA, Zapewniamy
śniadanie ale można dać
dziecku kanapkę i coś do
pica. Prosimy nie dawać
chipsów i czekoladowych
batoników.

Zabieramy strój kąpielowy i
ręcznik.

CZWARTEK
Od 8.00 ─ Przychodzenie
dzieci, Bajkowy poranek
8.30 ─ Wyjazd I grupy
dzieci na Stadion
9.15 ─ Zwiedzanie
stadionu grupa starsza
Śniadanie
9.00 Modlitwa i słowo o
patronie dnia grupa II
śniadanie
9.30 ─ Wyjazd na stadion
10.30 ─ Zwiedzanie
stadionu grupa młodsza
13.00 ─ Obiad : rosół z
makaronem
13.30 ─ Spotkanie w
grupach, konkurs z
poznanych wiadomości.
14.15 ─ 14.45
Rozchodzenie się/ odbiór
dzieci

PIATEK
Od 8.30 ─ przychodzenie
dzieci, Bajkowy poranek

Potrzebne bilety MPK lub
karta PEKA, zapewniamy
śniadanie ale można dać
dziecku kanapkę i coś do
pica. Prosimy nie dawać
chipsów i czekoladowych
batoników.

W razie niepogody dziecko
potrzebuje strój sportowy i
obuwie zastępcze oraz bilet
MPK lub kartę PEKA.
Pojedziemy na hale sportową
na ul. Krauthofera .

9.15 ─ Modlitwa,
poznajemy patrona dnia
Śniadanie
10.00 ─ Spartakiada
13.00 ─ Obiad : zupa
pomidorowa
13.30 ─ podsumowanie
w grupach
14.00 ─ Podsumowanie
punktacji za czas
półkolonii, wręczenie
nagród
14.15 ─ 14.45
Rozchodzenie się/ odbiór
dzieci

UWAGII ORGANIZACYJNE
 Każdego dnia dzieci zapewniamy opiekę nad dziećmi w godzinach od 8.30 do 14.45, wyjątek stanowi czwartek ze względu na
wcześniejszy wyjazd na stadion pierwszej grupy.
 Dzieci otrzymują codziennie śniadanie lub prowiant na wyjazd oraz obiad. Prosimy nie dawać chipsów i czekoladowych
batoników.
 W razie niepogody w poniedziałek i piątek zajęcia odbędą się na hali w centrum zmartwychwstańskim na ul. Krauthofera, gdzie
pojedziemy MPK. W tym dniu dzieci powinny mieć strój sportowy i obuwie zastępcze. Prosimy również dziecko zaopatrzyć w
kartę PEKA lub bilety na MPK oraz legitymację szkolną.
 Na basen środowy zabieramy strój kąpielowy, ręcznik i klapki.
 Parafia jako organizator w razie zniszczenia lub zagubienia nie ponosi odpowiedzialności za drogi sprzęt posiadany przez dziecko
tzn. komórki, tablety itp.
 W przypadku silnych alergii na jedzenie, prosimy aby dziecko posiadało swoje kanapki na czas wyjść.
 Na zakończenie tygodnia w sobotę 26 sierpnia od godz. 12.00 do 15.00 odbędzie się festyn a wcześniej turniej piłkarski. Jedną z
atrakcji festynu będzie mecz pomiędzy „PÓŁKOLONISTAMI” a WOLONTARIUSZAMI. Dodatkowo gry i zabawy z nagrodami dla
dzieci. Prosimy aby upiec ciasto i dostarczyć w piątek lub w sobotę przed festynem.
W razie potrzeby możliwy kontakt z ks. Grzegorzem pod nr 696923444 lub mailowo : gpfz@wp.pl

