Program Półkolonii letnich 2015 – harmonogram wyjść i wycieczek
Zajęcia od poniedziałku do piątku 8.00- 16. Dzieci przychodząc do świetlicy
zgłaszają obecność u wychowawcy. Dzieci przynoszą własne śniadanie i picie.
Poniedziałek 29.06.2015 - Zbiórka do godz. 9.00
Poznajemy się, zabawy integracyjne, sportowe, ruchowe, zajęcia komputerowe.
Obiad godz. 12.00. Wyjazd do Nibylandii – Murcki 12.30- 15.30 (Zabrać skarpetki).
Wtorek 30.06. - Zbiórka do 8.30.
8.30 Wyjazd autokarem do MOS Katowice na basen (pływa 35-40 dzieci chętne, zabierają
strój, czepek, klapki, ręcznik i mydło najlepiej w płynie, suszarkę do włosów), pozostałe
dzieci gry i zabawy na boisku przed SP nr 12.
Multikino w Galerii Katowice 11.00-13.30. Film pt.: „Minionki” część 3. (Można zabrać
kieszonkowe). Obiad w szkole o godz. 14.00
Gry i zabawy na boisku szkolnym lub na sali, gry planszowe, zajęcia plastyczne,
komputerowe.
Środa 01.07.2015 - Zbiórka do 8.30. ( W tym dniu nie ma obiadu w szkole)
Wycieczka do Osikowej Doliny – Koziegłowy na zajęcia warsztatowe – wiklina (Dzieci
wykonują prace z wikliny i zabierają je do domu), gry i zabawy na powietrzu.
Ognisko z pieczeniem kiełbasek. Powrót ok.15.00.
Czwartek 02.07.2015 - Zbiórka do 8.30
8.30 Wyjazd autokarem do MOS Katowice na basen (pływa 35-40 dzieci chętne, zabierają
strój, czepek, klapki, ręcznik i mydło najlepiej w płynie, suszarkę do włosów), pozostałe
dzieci jadą w tym samym czasie na zajęcia warsztatowe „Ekologiczny Misz- masz”
Połączenie przekazu ekologicznego i przyrodniczego z różnorodnymi technikami
artystycznymi. Np. dziewczynki będą robiły biżuterię, chłopcy jeża lub oceaniczną
pamiątkę. Dzieci basenowe w/w zajęcia mają jako druga grupa.
Dzieci po warsztatach jadą na plac zabaw na Dolinie Trzech Stawów.
Obiad w szkole godz. 13.30. Gry i zabawy, zajęcia sportowe i komputerowe.
Piątek 03.07.2015 - Zbiórka 8.00 – ok.17.00 (nie ma w tym dniu obiadu w szkole)
Wycieczka całodniowa do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.
Dzieci w ramach obiadu dostają dużą porcję frytek i coca-colę.
(Można zabrać kieszonkowe). Proszę zabrać stosowne ubranie i plecak z suchym
prowiantem oraz piciem.

Poniedziałek 06.07.2015 - Zbiórka do 8.30 (nie ma obiadu w szkole)
Wycieczka do Parku Edukacji Globalnej „ Wioski Świata” w Krakowie.
Proszę zabrać suchy prowiant i picie we własnym zakresie. (Można zabrać kieszonkowe,
być może zatrzymamy się w Mc Donald s’ i dzieci będą mogły sobie kupić zestaw 10,50zł).
Powrót na godz. 16.00 pod szkołę.
Wtorek 07.07.2015 - Zbiórka do 8.30
8.30 Wyjazd autokarem do MOS Katowice na basen (pływa 35-40 dzieci chętne, zabierają
strój, czepek, klapki, ręcznik i mydło najlepiej w płynie, suszarkę do włosów), pozostałe
dzieci jadą w tym samym czasie na zajęcia warsztatowe „Ekologiczny Misz- masz”
Połączenie przekazu ekologicznego i przyrodniczego z różnorodnymi technikami
artystycznymi.
Zabawy w Laser House – zabawa na laserowej arenie. Obiad w szkole godz. 13.30.
Gry i zabawy, zajęcia sportowe i komputerowe w szkole.
Środa 08.07.2015 - Zbiórka do 8.30 (nie ma w tym dniu obiadu w szkole)
Wycieczka do Wioski Indiańskiej „Arapaho” Zalas koło Krakowa.
Zdobywanie sprawności indiańskich, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Możliwość zakupu
pamiątek (wisiorki, widokówki, łapacze snów itp., zabrać kieszonkowe).
Ubrać się stosownie do pogody i zajęć sprawnościowo – ruchowych.
Powrót 16.00.
Czwartek 09.07.2015 - Zbiórka do 8.30
8.30 Wyjazd autokarem do MOS Katowice na basen (pływa 35-40 dzieci chętne, zabierają
strój, czepek, klapki, ręcznik i mydło najlepiej w płynie, suszarkę do włosów),
pozostałe dzieci gry i zabawy na boisku przed SP nr 12.
Przejazd wszystkich ok. 10.30 do chorzowskiego ZOO (można zabrać kieszonkowe).
Obiad ok.14.30 . Gry i zabawy, zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne w szkole.
Piątek 10.07.2015 Zbiórka do 9.00
Wyjazd do Nibylandii – Murcki 09.30- 12.30 (Zabrać skarpetki).
Obiad w szkole 13.00. Gry i zabawy, zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne w szkole.
Gry i zabawy na pożegnanie półkolonii, Quiz na wiedzę zdobytą podczas całych półkolonii z
nagrodami. Upominek dla każdego uczestnika.
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