PÓŁKOLONIE W CIELU
Wiek 7-11 lat
Każdy dzień to nowe przygody. Zapraszamy na
kolonie tematyczne, które niewątpliwie w
wyjątkowej leśnej przestrzeni sprawią, że Wasze
dzieci wypoczną oraz zdobędą nowe umiejętności,
a może i nowe zainteresowania.
Pobyt dzienny oraz wyżywienie w
Niepublicznej Szkole Podstawowej „4 Pory Roku”, w
Cielu.
Półkolonie trwają od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.
TERMINY TURNUSÓW
PKCT1/21 05.07-09.07.2021
PKCT2/21 12.07-16.07.2021
PKCT3/21 19.07-23.07.2021
PKCT4/21 26.07-30.07.2021
PKCT5/21 16.08-20.08.2021
CENA:

655 zł
W programie

- wycieczka do Stadniny Koni OLIMPIA: zwiedzanie stajni z pogadanką na temat życia
koni, ich żywienia i treningu, przygotowanie konia do jazdy, oprowadzanie na kucyku,
- wycieczka do Jura Parku w Solcu Kujawskim, w programie spacer ścieżką edukacyjną z
dinozaurami i gigantycznymi owadami, zwiedzanie Muzeum Ziemi i Ogrodu Zimowego,
korzystanie z urządzeń w parku rozrywki (za wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą
monety), korzystanie z placu zabaw, seans w kinie emocji 5D, oraz NOWOŚĆ - Polska w
miniaturze,
- ROBOproject: autorski program edukacyjny przybliżający dzieciom takie dziedziny
wiedzy jak mechanika, robotyka, elektronika, informatyka - warsztaty z robotyki i
programowania - uwielbiane przez dzieci konstrukcje budowane z klocków LEGO, pokaz
robotów, prace plastyczne
- dzień podróżnika: tego dnia dzieci wyruszą w podróż dookoła świata ze znanymi
podróżnikami. Od kiedy ludzie podróżują i dlaczego? Jak podróżowano kiedyś, a jak
dziś? Jakie cechy charakteru są potrzebne, by zostać podróżnikiem? Znani podróżnicy z

czasów dawnych i współczesnych - czego możemy się od nich nauczyć? Na te pytania
dzieci znajdą odpowiedź,
- dzień detektywa: zmiana tożsamości - zmiana wyglądu twarzy, modelowanie nosa,
brody, doklejanie wąsów i brwi, poszukiwanie dowodów, nauka tajnego pisania wykonanie anonimowego listu wyciętego z gazety, nauka pracy z lupą, rozpoznawanie
śladów daktyloskopijnych, analiza odcisków palców, porównywanie śladów z miejsca
zbrodni - szkolenie zakończone otrzymaniem licencji detektywa. Tak wyglądać będzie
dzień detektywa!
- festiwal kolorów – bitwa na kolory z użyciem naturalnego, nietoksycznego proszku
Holi, a na koniec pamiątkowe, kolorowe selfie,
- zabawy w stylu retro: gra w gumę i klasy, państwa i miasta, pomidor, baba jaga
patrzy,
- malowanie na kamieniach, tworzenie własnej biżuterii z makaronu, słomek, kolorowej
bibuły i cekinów
- zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, zręcznościowe np. tor przeszkód a na niepogodę:
planszówki, łamigłówki, kolorowa kreda, letni seans filmowy z chrupaniem,

Świadczenia w cenie: realizacja programu, wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, obiad),
ubezpieczenie NNW w AXA, opiekę wychowawców, opiekę instruktora jeździectwa.
Transport: dojazd własny lub za dodatkową opłatą busem z/do Bydgoszczy
(dodatkowy koszt 100 zł).
Niezbędnik uczestnika:
środek przeciwko kleszczom i komarom, obuwie i strój sportowy, nakrycie głowy,
kieszonkowe. My się deszczu nie boimy, dlatego warto zabrać ze sobą kalosze i ubrania
przeciwdeszczowe!

