
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

EUROPA

AFRYKA

AZJA

AMERYKA

AUSTRALIA

PODRÓŻ
DOOKOŁA
ŚWIATA

PÓŁKOLONIA LETNIA

25-29 lipca



turnus 5 dni, od poniedziałku do piątku, 
wyżywienie ( II śniadanie, obiad i deser),
w godzinach od 7.30 do 16.00,
program będzie realizowany w budynku Centrum Kultury i Promocji
Gminy Łososina Dolna i okolicy (plener),
zapraszamy dzieci w wieku od  6 - 12 lat,
ilość miejsc ograniczona,
minimalna ilość uczestników niezbędna do realizacji programu to 15 osób,
małe grupy dzieci do 15 osób
ubezpieczenie NNW,
zajęcia programowe: kreatywne warsztaty twórczo-konstrukcyjne, zajęcia
aniamcyjno-edukacyjne, gry terenowe, zajęcia zręcznościowe, animacje,
zajęcia sensoryczne. gry zabawy, wyjścia w plener
wycieczka do parku linowego i na ściankę wspinaczkową w Nowym Sączu
zajęcia animacyjne i oraz dostęp do różnorodnych gier planszowych oraz
kreatywnych zabawek edukacyjnych,
o wpisaniu na listę uczestników decyduje czas zgłoszenia i czas wpłaty
zaliczki,
doświadczona, zaangażowana kadra wychowawców i animatorów.

Ponadto każdego dnia w czasie oczekiwania na zajęcia dzieci mają do dyspozycji 
 gry planszowe, kolorowanki, klocki XXL, rurki konstrukcyjne, kubeczki i wiele
innych. 

KOSZT: 570 zł / dziecko
płatne przelewem na  konto Centrum Kultury. 
Numer konta:  57 8818 0009 2001 0000 0039 0012,  Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej ,
tytułem: półkolonia dookoła świata[imię i nazwisko dziecka] 
płatne do dnia .30.06.2022 r.

dni kreatywnych
warsztatów5

 zapisy pod nr tel.: 18 444 80 78



DZIEŃ I
W pierwszym dniu poznajemy swoich współtowarzyszy podróży
podczas  zabaw zręcznościowych. Następnie przygotujemy ekwipunek
podróżnika oraz poznamy zasady panujące podczas podróży. Każdy
uczestnik stworzy też własny paszport podróżnika. W dalszej części dnia
wybierzemy się do krainy kontrastów, zabytków kolonialnych,
nieodkrytych dżungli i pikantnych przypraw.  Jedziemy do Meksyku!
Przygotujemy w tym dniu jedną z wymienionych atrakcji: dekoracja z
soli, meksykańskie plecionki, erupcja wulkanu. Intensywny dzień
zakończymy filmem w kinowej atmosferze z popcornem!



DZIEŃ II
Dziś będziemy podążać śladami Wikingów, bo dotrzemy aż do Finlandii! Przed
nami wycieczka na ściankę wspinaczkową w celu sprawdzenia naszej
zręczności i gibkości, ponieważ po powrocie zagramy w finlandzką grę
zręcznościową Angry Birds. Tego dnia poznamy na czym polega sekret
najszczęśliwszego kraju na świecie, a naszym tematem przewodnim będzie
,,W zdrowym ciele zdrowy duch'' , ponieważ czeka nas wiele rozgrywek na
świeżym powietrzu. 



DZIEŃ III
Ojczyzna Szekspira i Harry’ego Pottera, czyli Wielka Brytania! To
właśnie tam zawędrujemy. Dzień zaczniemy od gimnastyki mózgu ,a
więc rozwiązywanie logicznych zagadek. W dalszej części staniemy
się strażnikami królowej podczas gry terenowej oraz nauczymy się
strzelać z łuków.  Wybierzemy też dwie z poniższych atrakcji:
wykonanie  pocztówki, eksperymenty Sherlocka Holmesa, czyli
tworzenie sztucznej krwi lub magiczny świat Harry ‘ego Pottera –
znikające pismo.



DZIEŃ IV
W tym dniu wybierzemy się do światowego supermocarstwa, stolicy kina,
muzyki i kultury, czyli USA. Pierwszym etapem będzie wycieczka do parku
linowego, aby sprawdzić umiejętności uczestników półkolonii na
wysokościach. Po powrocie rozpalimy ognisko, na którym upieczemy pianki
marshmallow oraz odbędzie się konkurs na najlepszego strzelca!



DZIEŃ V
W ostatnim dniu odwiedzimy Kenie, a więc kraj słynący z pięknej przyrody i
dzikich zwierząt.  Rano rozwiążemy rebusy, kalambury i labirynty oraz wykonamy
jedną z wymienionych atrakcji: tworzenie figurek/ magnesów/masek afrykańskich
z gliny, etniczne brzmienie – czyli o tym jaki dźwięk wydaje bęben afrykański. Na
zakończenie turnusu wybierzemy się na lody, a po powrocie będą czekać na nas
super atrakcje takie jak kula sferyczna, skaczące szczudła, czy baloniki z wodą do
konkurencji zręcznościowych.



Organizatorem półkolonii jest Centrum Kultury i
Promocji Gminy Łososina Dolna   33-314 Łososina Dolna
400, NIP 734- 301-50-80 Regon 492925656 przy
współpracy z Centrum Edukacji i Animacji EduAnima 
 Łukasz Hajduk Rożnów 347/1 33-316 Rożnów, NIP:
7343030234 Regon: 368294456

 

Zarówno Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina
Dolna jak i Centrum Edukacji i Animacji EduAnima
posiadają wieloletnie doświadczenie w organizacji i
prowadzeniu zajęć zorganizowanych dla dzieci i
młodzieży. Praktyka, posiadane umiejętności i możliwości
pozwoliły nam ponownie połączyć siły i zaprosić Twoją
pociechę na zorganizowane przez nas zimowisko.
Jesteśmy pewni, że wzajemne wsparcie i działanie
zagwarantuje niesamowite wspomnienia i radość
Twojemu dziecku. 
Zapisz swoje dziecię na Półkolonię Dookoła Świata,
pozwól mu być częścią niesamowitej przygody, niech
tworzy nowe wspaniałe wspomnienia, wiąże
przyjaźnie, a za kilka lat z uśmiechem niech stwierdzi,
że to było dobre, bardzo dobre. :) 

CKIP I EDUANIMA

ORGANIZATOR


