PROGRAM PÓŁKOLONII WAKACYJNYCH
TEMAT PÓŁKOLONII 2017: WAKACYJNA PODRÓŻ
Temat tygodnia 1 – Podróż po Polsce: Góry i górale – wędrówka po Tatrach
Temat tygodnia 2 – Podróż po Ameryce mojej drugiej ojczyźnie (4th of July)
Temat tygodnia 3 – Podróż po Polsce: Wisłą do Krakowa
Temat tygodnia 4 – Podróż po Polsce: Warszawa – legendy i prawda o stolicy
Temat tygodnia 5 – Podróż po Polsce: Wakacje nad Morzem Bałtyckim
Całodniowy rozkład zajęć:
DRODZY RODZICE: Rodzice przyprowadzaja dziecko do konwentu – wejście od ulicy Barry Ave. Zostawiając dziecko i
odbierając rodzice podpisują listę obecności. Tygodniowy plan zajęć zawiera wszystkie zajęcia, które badą miały miejsce
każdego tygodnia półkolonii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dostosowania zajęć/warsztatów specjalistycznych do
poszczególnych dni tygodnia według możliwości czasowych osób prowadzących je oraz warunków pogodowych. Pierwszego
dnia każdego tygodnia rodzice otrzymają aktualny rozkład danego tygodnia z uwzględnieniem konkretnych posiłków. Posiłki
w ciągu dnia, które będą zapewnione przez organizatorów: snack (owoce, napoje), ciepły lunch (hot dogi, zapiekanki, frytki,
pizza), podwieczorek (pancakes, gofry). Prosimy, by dziecko zjadło w domu śniadanie. Według decyzji rodziców, dziecko
może przynosić swój dodatkowy posiłek. Dodatkowo prosimy, by dziecko przynosiło ze sobą: mały kocyk, poduszeczkę, strój
kąpielowy (w dni upalne dzieci będą mogły popluskać się w płytkim plastikowym basenie), ręcznik, klapki, piłki plażowe,
sunblock, nakrycie głowy. Zajęcia na świeżym powietrzu będą miały miejsce na szkolnym placu zabaw lub na polance za
konwentem. Czasem będziemy korzystać z sali gimnastycznej w budynku szkolnym. Wszystkie dodatkowe pytania
organizacyjne można kierować do p. Małgorzata Bzdyra tel. (708) 805 1334 lub Małgorzata Chrząszcz (773) 519 0047
Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30am

Powitanie – schodzenie sie dzieci, zajęcia wprowadzające – kolorowanki, puzzle...

8:00am
9:00am

5:00pm

Zajęcia integracyjne – zabawy przy muzyce, szachy
TEMAT DNIA - Film jako element wprowadzający w omawiany region Polski. Dzieci będą
poznawać tańce, potrawy, stroje, kulturę, zwyczaje i tradycje danego regionu. Ta część dnia
zawiera elementy historii, geografii, zabawa z językiem polskim. Poznawanie legend i
zabytków. Pozostałe zajęcia będą tematycznie dostosowane do tematu dnia.
Drugie śniadanie – snack, owoce
Przerwa na spacer, plac zabaw przy szkole, wycieczka po okolicy
TEATRZYK DLA DZIECI „THE UGLY DUCKLING” - 30 czerwca St. Patrick’s Stahl Family Theater
Zajęcia plastyczne, arts & crafts, esperymenty chemiczne, judo, zajęcia kulinarne, układanie
kwiatów, AEROBIK „DZIKA FITNESS” - 2, 3, 4, 5 tydzień w czwartki
Lunch: hot-dogi, pierogi, zapiekanki, chicken nuggets, pizza
Zajęcia muzyczne, nauka piosenek, , warsztaty teatralne, tańce, katechezy misyjne
SPOTKANIA Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI: policjant, strażak, dentysta, lekarz
Zabawy sportowe, gry zespołowe, basen, zajęcia na świeżym powietrzu
STUDIO FOTOGRAFICZNE „VICTOR STUDIO” raz w tygodniu
Podwieczorek: gofry, pancakes, owoce
Zajęcia podsumowujące, gry planszowe, kolorowanki

6:00pm

Odbiór dzieci

10:15am
10:30am
11:00am
12:30pm

1:30pm
2:30pm
4:00pm

