
„Ferie z MOKiem” 13 – 24 lutego 2017 r.

I Turnus

13.02.2017 (poniedziałek)
Temat dnia: W afrykańskim rytmie!
 9.00-9.30 Zbiórka  w  holu  DK  „Chemik”.  Podział  na  grupy.  Przedstawienie

wychowawców-opiekunów.  Zapoznanie  się  z  regulaminem  półkolonii,
zasadami bezpieczeństwa, pomieszczeniami w budynku oraz programem.

10.00 Przejazd do Koźla
10.30-11.30 I grupa – warsztaty bębniarskie
  II grupa – zabawy na lodowisku
10.30.11.30 II grupa – warsztaty bębniarskie

I grupa – zabawy na lodowisku
12.00 powrót do Kędzierzyna
13.00 Obiad
14.00-15.00 Zabawy integracyjne

14.2.2017 (wtorek)
Temat dnia: Poznajmy się, namalujmy!
   9.00-10.30 zabawy integracyjne
11.00-12.30 Projekcja filmu w Kinie „Chemik”.
12.30-13.30 Zajęcia integracyjne w grupach – zajęcia plastyczne. 
13.30 Obiad.
14.00-15.00 Gry i zabawy integracyjno – rekreacyjne. 

15.02.2017 (środa)
Temat dnia: Sala zabaw czeka na nas!
   9.00-9.30 Zbiórka w sali, omówienie programu dnia, 
10.00-12.00 Wyjście do Sali zabaw „Arkadia”
12.30-13.30 Obiad.
14.00-15.00 Powrót do MOK, gry i zabawy stolikowe, pożegnanie dnia.

16.02.2017 (czwartek)
Temat dnia: Wyruszamy w świat!
9.00-10.30 Przejazd autokarem do Gliwic
10.30-11.30 Zwiedzanie i zabawy na wystawie budowli z klocków lego
12.00-13.00 warsztaty z robienia słodyczy
13.30-14.00 obiad
14.00- 15.00 Powrót do Kędzierzyna. Pożegnanie dnia

 
17.02.2017 (piątek)
Temat dnia: Wyruszamy w świat!
9.00 Zbiórka w autokarze.
9.00-9.30 Przejazd autokarem do Gospodarstwa Agroturystycznego w Rozwadzy
9.30-13.30 Przejażdżki konne, ognisko,  warsztaty pracy w drewnie, lekcja historyczna 
13.30-14.00 Powrót do Kędzierzyna.
14.00- 15.00 Obiad. Pożegnanie dzieci.



II Turnus

20.02.2017 (poniedziałek)
Temat dnia: Poznajmy się, namalujmy!
   9.00-9.30 Zbiórka  w  holu  DK  „Chemik”.  Podział  na  grupy.  Przedstawienie

wychowawców-opiekunów.  Zapoznanie  się  z  regulaminem  półkolonii,
zasadami bezpieczeństwa, pomieszczeniami w budynku oraz programem.

   9.30-11.00 Zajęcia integracyjne w grupach – zajęcia plastyczne.
11.00-12.30 Projekcja filmu w Kinie „Chemik”.
12.30-13.30 Obiad.
13.30-15.00 Gry i zabawy integracyjno – rekreacyjne. 

21.02.2017 (wtorek)
Temat dnia: Karnawałowe szaleństwo!
9.00-10.30 Zbiórka w sali, omówienie programu dnia, gry i zabawy integracyjne.
10.30-12.00 Bal karnawałowy w hali sportowej.
12.30-13.30 Obiad.
14.00-15.00 Powrót do MOK, gry i zabawy stolikowe, pożegnanie dnia.

22.02.2017 (środa)
Temat dnia: Sala zabaw czeka na nas!
   9.00-9.30 Zbiórka w sali, omówienie programu dnia, 
10.00-12.00 Wyjście do Sali zabaw „Arkadia”
12.30-13.30 Obiad.
14.00-15.00 Powrót do MOK, gry i zabawy stolikowe, pożegnanie dnia.

23.02.2017 (czwartek)
Temat dnia: Wyruszamy w świat!
9.00-10.30 Przejazd autokarem do Opola
10.30-11.30 Zabawy na krytym lodowisku
12.00-13.00 warsztaty z robienia słodyczy
13.30-14.00 obiad
14.00- 15.00 Powrót do Kędzierzyna. Pożegnanie dnia

24.2.2017 (piątek)
Temat dnia: Zdobywamy basztę!
9.00-10.00 Przejazd do Koźla
10.00-11.30 I grupa – zwiedzanie i zabawy w Baszcie 

II grupa - warsztaty tańca break dance
11.30-13.00 II grupa – zwiedzanie i zabawy w Baszcie 

I grupa - warsztaty tańca break dance
13.00-14.00 Powrót do Kędzierzyna
14.00 obiad
14.00- 15.00 Pożegnanie dzieci, rozdanie dyplomów


