
11-15 lipca

RATUJMY
ZIEMIĘ

PÓŁKOLONIA

Zapraszamy do wspólnej zabawy!



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 Jump Manii w Nowym Sączu i Osady Młyńskiej w Roztoce
Brzezinach
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 eko [imię i nazwisko dziecka] 
płatne do dnia 30.06.2022 r.

dni kreatywnych
warsztatów5

 zapisy pod nr tel.: 18 444 80 78



DZIEŃ I
Dzień EKO - Tego dnia wykonamy dwie z wymienionych aktywności:
sadzenie własnych roślinek, konstrukcja śmieciowych gier, tworzenie
recyklingowych zakładek do książek, tworzenie śmieciowych konstrukcji,
tworzenie magnesów na lodówkę. Ponadto dzień rozpoczniemy prezentacją
multimedialną z quizowaniem i łamigłówkami, które dotyczyć będą tematów
związanych z ekologią. 



DZIEŃ II
Dzień drugi to dzień 1 wycieczki. Rankiem po śniadaniu spakujemy swoje
plecaki i pojedziemy do parku trampolin JUMP MANIA w Nowym Sączu.
Tam każdy bez wyjątku będzie mógł spróbować swoich sił jako akrobata. To nie
będzie koniec zabawy. Po powrocie w ramach odpoczynku zajmiemy się
robieniem własnej masy papierowej i super konstrukcji z niej.



DZIEŃ III
Dzień rozpoczniemy od tworzenia plakatów dotyczących ochrony
ekologii z wykorzystaniem śmieci i różnych mas plastycznych np.
puchnących farb, aby potem udać się na grą terenową  zwiększającą 
 świadomości dzieci w temacie ochrony ziemi. Zasadzone pierwszego
dnia roślinki wykorzystamy do zrobienia lasu w słoiku. 



DZIEŃ IV
W przedostatnim dniu naszej półkolonii zabierzemy dzieciaki na wycieczkę
autobusem do  Rożnowa, skąd pieszo przejdziemy do Osady Młyńskiej w
Roztoce Brzezinach. Tam na nas będzie czekać ognisko z kiełbaską. Nie
zabraknie również zabaw zręcznościowych i konkursów, które jeszcze
bardziej zintegrują grupę.



DZIEŃ V
W ostatnim dniu uczestników czeka konkurs wiedzy o recyklingu, który
stwierdzi, kto powinien dostać certyfikat pomocnika ziemi. Ale to nie
wszystko! Wybierzemy się też na lody, a po powrocie będziemy mogli się 
 wejść do kuli sferycznej, w której grawitacja przestaje istnieć oraz poczuć się
jak Robin Hood strzelający z łuku. 



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 Eko, 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


