
PÓŁKOLONIE W SIODLE  10-14.08.2020

MORZE BAŁTYCKIE
PONIEDZIAŁEK 10.08

8.00- 8.30 Schodzenie się dzieci 

8.30-9.00 S�NIADANIE

9.00-9.30 Poznajmy się                                                                             
- zabawy integracyjne                                                              
- tworzenie kodeksu „Po% łkolonii w siodle”

9.30-11.00  Morze Bałtyckie - zabawy two% rcze i ruchowe

11.00-12.00    Zumba - zajęcia muzyczno-ruchowe         

12.00-12.30    OBIAD

12.30-14.00    Sjesta poobiednia w kinie letnim 

14.00-15.00    Łucznictwo                                                                                
- wprowadzenie, zapoznanie z regulaminem, zajęcia 
indywidualne z instruktorem

15.00-15.30  PODWIECZOREK

15.30-16.30   Morze w słoiku- zajęcia plastyczne 

16.30-17.00 Czarodziejskie morze - zabawy z chustą  
         animacyjną



PÓŁKOLONIE W SIODLE  10-14.08.2020

MORZE BAŁTYCKIE
WTOREK  11.08

8.00- 8.30        Schodzenie się dzieci  – gry stolikowe

8.30-9.00        S�NIADANIE

9.00-10.00      Jiu jitsu z trenerem Marcinem Frankiewiczem z klubu
Glappler 

10.00- Zapoznanie z kucykami                                                           
- zasady bhp zajęc% jez%dzieckich                                             
- indywidualne jazdy z instruktorem

10.00-11.00    Statki  - plenerowe  warsztaty plastyczne

11.00-12.00    Rodeo na orliku- konkurencje   sportowe na orliku 
w ZS w Siennicy, m.in.: 

 - przeciąganie liny, 
 - wys%cigi w workach, 

- slalom z przeszkodami
12.00-12.30  OBIAD

12.30-14.00  Sjesta poobiednia w kinie letnim

14.00-14.30 Spotkanie z policją- omo% wienie zasad 
bezpieczen% stwa   podczas wycieczki rowerowej

14.30-15.00 Warsztaty kulinarne- owocowe szaszłyki

15.00-15.30  PODWIECZOREK                                                                       
15.30-16.30    Zumba – zajęcia muzyczno - ruchowe

16.30-17.00 Warsztaty mydlarskie- przygotowanie mikstury,       
puszczanie baniek 



PÓŁKOLONIE W SIODLE  10-14.08.2020

MORZE BAŁTYCKIE
ŚRODA  12.08

8.00- 8.30 schodzenie się dzieci – gry stolikowe

8.30-9.00 S�NIADANIE 

9.00-9.30        Przygotowanie do wycieczki-przypomnienie zasad 
bezpieczen% stwa, omo% wienie trasy 

9.30-12.30      Wycieczka rowerowa- dojazd w okres% lone miejsce, 
ognisko z kiełbaskami, zupa, gry i zabawy w terenie

Ok.13.00 Powro% t do przedszkola

13.00-14.00 Odpoczynek w kinie letnim

14.00-15.00 Strzelanie z łuku- zajęcia na strzelnicy

15.00-15.30 PODWIECZOREK

15.30-16.30   Ryby – warsztaty plastyczne

16.30-17.00   Zabawy grupowe 



PÓŁKOLONIE W SIODLE  10-14.08.2020

MORZE BAŁTYCKIE
CZWARTEK  13.08

8.00- 8.30         Schodzenie się dzieci                                                               
– gry stolikowe, układanie puzzli                                         

8.30- 9.00  S�NIADANIE

9.00- 11.00     Poszukiwania złota - wyprawa w teren z mapą

11.00-12.00 Sensoplastyka- warsztaty plastyczne 
wielozmysłowego dos%wiadczania

12.00-12.30 Obiad

12.30-14.00 Sjesta poobiednia w kinie letnim

14.00-14.30   Zajęcia muzyczno-ruchowe          

14.30-15.00 Warsztaty kulinarne- gofry

15.00-15.30 PODWIECZOREK

15.30-16.30 Kaszubskie nuty – zabawy słowne

16.30-17.00  Swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym 

 



PÓŁKOLONIE W SIODLE  10-14.08.2020

MORZE BAŁTYCKIE
PIĄTEK  14.08

8.00- 8.30 schodzenie się dzieci                                                                
– gry stolikowe, układanie puzzli

8.30-9.00 S�NIADANIE

9.00- Indywidualna jazda na kucyku z instruktorem

9.00-10.30 Zabawy z wodą, eksperymenty z lodem

10.30-12.00 Zabawy sensoryczne - malowanie na folii

12.00-12.30 OBIAD

12.30-14.00 Sjesta poobiednia w kinie letnim

14.00-15.00 Strzelanie z łuku- zajęcia na strzelnicy

15.00-15.30 PODWIECZOREK

15.30-17.00 Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na:    
uroczyste zakończenie „Półkolonii w Siodle”             
w programie:    

- ognisko z kiełbaskami                                            
                           - występ uczestniko% w po% łkolonii 

- wręczenie dyplomo% w                                                             
                                                                                        


