
I TURNUS   DZIEŃ PLAN DNIA OPIS

   PONIEDZIAŁEK 9.00 - 9.30 zbiórka dzieci , spotkanie organizacyjne z rodzicami 

09.07.2018 9.30 - 10.30 zajęcia na b.sportowym

10.30 - 11.45 przejście na basen rekreacyjny

12.00 - 12.30 śniadanie  II

12.30 zapoznanie dzieci z regulaminami i zasadami bezpieczeństwa  , poznajemy się

13.00 - 15.00 POZNAJEMY AQUAPARK SIŁOWNIĘ , SAUNY , ZABAWY  NA MIEJSCU , FORMY PLASTYCZNE

15.00 obiad

do 16.00 odbiór dzieci

    WTOREK 9.00 zajęcia na b.sportowym

  10.07.2018 11.30 śniadanie II

12.00 BRODY  IŁŻECKIE  - formy sportowe , zabawy na świeżym powietrzu

15.00 - 15.30 obiad

do 16.00 odbiór dzieci

9.00 zajęcia na b.sportowym

  ŚRODA ok.10.00 przejście na basen rekreacyjny

11.07.2018 11.00 śniadanie II

11.30 /12.00 WARSZTATY  - CASTORAMA

15.00 obiad

do 16.00 odbiór dzieci

9.00 - 9.15 zbiórka  przygotowania do wyjścia  do autokaru - lekkie śniadanie proszę podać  dzieciom  w domu 

 CZWARTEK 9.15 GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE - Góra św.Katarzyny, wjazd bryczkami na Święty Krzyż , zabawy w wiosce 

12.07.2018 15.30 obiad

ok. 16.00 odbiór dzieci

9.00 zajęcia na b.sportowym

przejście na basen rekreacyjny

   PIĄTEK 11.30 śniadanie II

13.07.2018 12.30 KINO -  I NIE MA MOCNYCH   - PREMIERA 

15.00 - 15.30 obiad

do 16.00 odbiór dzieci

9.00 zajęcia na b.sportowym

przejście na basen rekreacyjny

    PONIEDZIAŁEK 11.00 śniadanie  II

16.07.2018 12.00 ALE HECA - WARSZTATY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

15.00 - 15.30 obiad

do 16.00 odbiór dzieci

WTOREK 9.00 - 9.15 zbiórka  przygotowania do wyjścia  do autokaru - lekkie śniadanie proszę podać  dzieciom  w domu 

17.07.2018 9.15 MAGICZNE OGRODY

15.30 obiad

ok.. 16.00 odbiór dzieci

8.30 zbiórka przed wyjazdem - pierwsze śniadanie  proszę podać dziecku w domu 

    ŚRODA 9.00 WARSZTATY  - CASTORAMA

18.07.2018 11.30 śniadanie II

12.00 zajęcia na basenie sportowym 

przejście na basen rekreacyjny 

15.00 - 15.30 obiad

do 16.00 odbiór dzieci

9.00 zajęcia na b.sportowym

CZWARTEK przejście na basen rekreacyjny

19.07.2018 11.30 śniadanie II

12.30/13.00 WARSZTATY Z TAŃCA HIP-HOP - instruktor Sylwia Żołądkiewicz 

15.00 - 15.30 obiad

do 16.00 odbiór dzieci

PIĄTEK 9.00-9.30 śniadanie w Aquaparku 

20.07.2018 9.30 -10.00 przygotowania do podróży

10.30 STUDZIANKI - szlakiem historii  bitwa pancerna polska i radziecka z dywizjami niemieckimi , szlakiem  życia leśnych 

zwierząt ognisko na polanie  z kiełbaskami ,  zabawy , konkursy historyczne 

15.30 obiad  ZAKOŃCZENIE PÓŁKOLONII

do 16.00 odbiór dzieci

* organizator zastrzega sobie  prawo do zmiany programu

* można przyprowadzać dzieci  na godz. 8.00 przed rozpoczęciem głównego programu zajęć , dzieci będą pod opieką wychowawcy .

        

       PROGRAM PÓŁKOLONII  DLA  I TURNUSU     Z AQUAPARKIEM *09 -20.07.2018   


