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PÓŁKOLONIE LETNIE 2018 
 

 w godzinach 8.00-16.00 
 uczestnicy dzieci 5- 11lat 

 opieka pedagogiczna, wyjścia i atrakcje zgodnie z programem oraz 
wyżywienie (obiad i podwieczorek) w cenie 

 koszt 380,00PLN 
 
Program półkolonii: 

 

1. Założenia programu 

Półkolonie w Centrum Edukacji to doskonała okazja, by dziecko doskonaliło posiadane 

umiejętności językowe poprzez konieczność komunikowania się w języku angielskim z 

lektorami, jednocześnie wesoło i twórczo spędzało czas wakacji w towarzystwie 

rówieśników. 

2. Adresaci 

Program powstał z myślą o dzieciach w wieku 5 -11 lat. 

3. Cele ogólne programu: 

 Uświadomienie uczestnikom, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z 

nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka 

 Przybliżenie uczestnikom elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych 

 Motywowanie do nauki języka angielskiego 

 Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim 

wiary we własne siły 

4. Cele szczegółowe: 

a) Wychowawcze 

 Kształtowanie otwartości i poszanowania języka i kultury innego narodu 

 Kształtowanie współpracy w grupie 

 Promowanie dorobku twórczego dzieci 

b) Edukacyjne 

 Wprowadzenie podstawowych wiadomości dotyczących kultury i zwyczajów 

krajów anglojęzycznych 

 Rozwijanie sprawności manualnych 

 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej 

 

Program obejmuje: 

 prezentacje filmowe  

 zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe 

 zajęcia językowe 

 gry edukacyjne, językowe, quizy 

 zajęcia twórcze 

 wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami 

 zabawy na świeżym powietrzu 

 wycieczki zorganizowane 
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Turnus I 02 – 06 lipca 2018r. 
 
W tym tygodniu zapewnimy Wam moc atrakcji, to będzie niemal 

rollercoster, słodko- zakręcony tydzień jak naszą wizyta w Manufakturze 

Słodyczy Słodko- Zakręcone, aby jednak zadbać o formę fizyczną zajrzymy 

też na basen i ściankę wspinaczkową.  

Tajniki hotelu Herman poznamy od podszewki, a zrelaksujemy się w 

towarzystwie dobrego filmu w Kinie za Rogiem. 

 

Opiekun turnusu: Andżelika Kłopotowska 

 

Turnus II 09 – 13 lipca 2018r. 
 

Logiczne myślenie, współpraca i rozwiązywanie zagadek- to wszystko, co 

możecie odnaleźć w Tkalni Zagadek, kiedy już bardzo się zmęczymy to 

pozwolimy sobie na chwilę relaksu podczas zajęć tamecznych, a nasze 

brzuszki połechcemy pysznymi lodami. A że w zdrowym ciele zdrowy 

duch to jeszcze zaaplikujemy sobie solidną dawkę ruchu w parku linowym i 

odpoczniemy oglądając nowości serwowane przez nasze poczciwe 

Przedwiośnie zwane teraz „Novym” 

 

Opieku turnusu: Izabela Żuchowska 
 

Turnus III 16 – 20 lipca 2018r. 
 
 
Kto ich nie zna niech żałuje, no chyba, że spędza ten tydzień w naszym 

towarzystwie, tylko my zapewnimy Wam jedyną w swoim rodzaju okazję 

spotkania z najzabawniejszym, najcudowniejszym Teatrem Form Wielu, 

który nie tylko zaprezentuje nam swój spektakl, ale zaprosi tez na krótkie 
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niezapomniane warsztaty. Słodko Zakręcone otworzą przed nami swoje 

drzwi pozwalając najpierw stworzyć, a później skosztować 

najpyszniejszych pod słońcem lizaków. O hart ducha zadbamy na basenie 

pod czujnym okiem naszych opiekunek, a także podbijając ściankę 

wspinaczkową w płockiej Orlen Arenie. 

Opieku turnusu: Andżelika Kłopotowska 

 

Turnus IV 20 – 24 sierpnia 2018r. 
 
Tu zagadka, a tam rebus wszystko jednak prowadzi do wspólnego celu- tak 

w skrócie można opisać wizytę w Tkalni Zagadek, trochę pogłówkujemy, ale 

na pewno uda się nam wydostać z jedynego w Płocku escape room’u. 

Spróbujemy swoich sił w parku linowym, a także na chwilę staniemy się 

częścią Teatru Form Wielu, obejrzymy ich przedstawienie, a następnie sami 

wcielimy się w niesamowite role. Jeśli jednak komuś bliższy wydaje się 

taniec to też sobie poradzimy i na takie zajęcia serdecznie zaprosimy 

Opiekun turnusu: Aleksandra Lemaniak 

 

Turnus V 27 – 31 sierpnia 2018r. 
 
W nadchodzącym tygodniu Hotel Herman odkryje przed nami wszystkie 

swoje tajemnice, zwiedzimy wiele zakątków i skosztujemy pyszności 

przyrządzonych przez hotelowego kucharza-, co więcej, słyszeliśmy, że 

nawet na chwilę zostaniemy jedno sous- chef, czyli jakby nie było prawą 

ręką…Kalorie spalimy na szaleństwach basenowych, a sił nabierzemy w 
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zacisznej sali kinowej Kina za Rogiem, na deser zostawimy sobie wizytę 

Teatru Form Wielu, którą zagryziemy własnoręcznie stworzonymi w 

Manufakturze Słodyczy lizakami. Ufffff…..pracowity tydzień… 

 
Opiekun trunusu: Justyna Rosmanowska 

 


