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 Sanoku w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej
nr 4 przy ul. Sadowej 12.
Termin: 04 lipca - 15 lipca 2022r.

Cena 550,00 zł od uczestnika zawiera:
 wyżywienie (1 ciepły posiłek dziennie i napój),
 ubezpieczenie NNW,
 opiekę kadry pedagogicznej w godz. od 7-16
(kierownik turnusu i 1 wychowawca dla grupy do 15
uczestników),
 program rekreacyjny:
- gry i zabawy na basenie CRiS w Sanoku (2 wyjścia),
- wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku,
- wizyta w Zamku połączona ze zwiedzaniem galerii Beksińskiego,
- spotkanie z Policjantami w Powiatowej Komendzie Policji w
Sanoku,
- zabawy na placu zabaw,
- zabawy w Sali zabaw „Urwis”,
- zabieg haloterapii w Grocie Solnej w hotelu „Sanvit” w Sanoku,
- wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku,
- wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego - warsztaty rękodzielnicze,
- hipoterapia w Załużu (wycieczka)– zabawy ze zwierzętami, pogadanka o pielęgnacji
i wychowaniu zwierząt, zwiedzanie kompleksu stadniny, połączone z pieczeniem kiełbasek
- spacery po Sanoku, plażowanie nad rzeką San, wyjścia do lodziarni,
- zajęcia w pomieszczeniach świetlicowych 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 Sanoku oraz terenach rekreacyjnych wokół
szkoły, 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 Oddział Powiatowy w Sanoku - Medyczna Szkoła
im. Anny Jenke ul. Konarskiego 3, 38-500 Sanok tel. 13 463 12 42 lub 783 755 674 ( Pani Halina
Połojko Prezes TPD w Sanoku) lub 509 890 487 ( Pan Ryszard Gosztyła- kierownik półkolonii)

Realizujemy bon turystyczny

