
Bawimy się tak jak lubimy 
z pasją i przyjemnością 

 
Dla dzieci (7-12 lat) pozostających w miejscu zamieszkania podczas wakacji 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci proponuje dwa turnusy półkolonii.  
Półkolonie odbędą się w Iwoniczu-Zdroju w pomieszczeniach amfiteatru. 

 
Terminy: 
04 lipca - 15 lipca 2022r. 
18 lipca - 29 lipca 2022r. 
Cena 550,00 zł od uczestnika 
zawiera: 
 wyżywienie (obiad dwudaniowy i napój), 
 ubezpieczenie NNW, 
 opiekę kadry pedagogicznej w godz. od 7-16  

(kierownik turnusu i 1 wychowawca dla grupy do 15 uczestników), 
 program rekreacyjny: 
- kąpiel w basenie miejskim, 
- zabawy na placu zabaw w dolinie kulturalno-sportowej, 
- wycieczka do Krosna - zwiedzanie miasta, pobyt w Centrum Dziedzictwa Szkła, 
- wyjście do kina, 
- wizyta w bibliotece, 
- warsztaty rękodzielnicze, 
- dogoterapia – zabawy z psami, pogadanka o pielęgnacji i wychowaniu psów, 
- zabieg haloterapii w Jaskini Solnej, 
- spacer tematyczny do źródła „Bełkotka”, 
- spacery po Iwoniczu-Zdroju, 
- spotkanie z leśnikiem, przedstawicielem Straży Pożarnej, Policji oraz Sanepidu, 
- zajęcia w pomieszczeniach świetlicowych i na scenie amfiteatru z zakresu muzyki – zabawy 
przy piosenkach, nauka tańców oraz zajęcia plastyczne (malowanki, wyklejanki, figurki z masy 
solnej itp.). Rozgrywki w gry stolikowe, zabawy dydaktyczne związane z przyrodą i ekologią, 
zajęcia rozwijające logiczne myślenie typu: zagadki, łamigłówki, krzyżówki, quizy, kalambury, 
zajęcia z chustą animacyjną. Dla uczestników zajęć przygotowano również zestawy bajek 
i filmów do obejrzenia na DVD. 
- zajęcia sportowe odbywać się będą głównie na świeżym powietrzu na terenie „Orlika”, strefy 
rekreacyjnej odkrytego basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju oraz na terenie otaczającym 
amfiteatr, a będą to: zabawy z piłką i skakanką, zabawy kształtujące zwinność, poprawiające 
sprawność fizyczną i psychiczną. 
Podsumowaniem udziału w zajęciach półkolonii będą dyplomy i słodycze. 
Czynimy starania o pozyskanie środków zmniejszających koszt półkolonii 
i uatrakcyjnienie programu. 
 

ZAPISY – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, tel. 134326295, 600385593 

www.tpdkrosno.pl  e-mail: tpdkrosno@op.pl 
 

Realizujemy bon turystyczny          


