PROGRAM KOLONII LETNICH
Chłapowo k. Władysława 2017 Ośrodek kolonijny „ZIBI”
31.07-10.08.2017r.
Dzieo I -poniedziałek
 Zbiórka dzieci w Lubartowie godz. 8.00 parking TESCO
 Podróż autokarem do Chłapowa k. Władysławowa
 Rozkwaterowanie dzieci w pokojach
 Obiadokolacja
 Zabawy integrujące grupę.
Dzieo II-wtorek
 Zapoznanie uczestników kolonii z regulaminami obowiązującymi podczas pobytu
 „Oto nasza grupa”- przygotowanie prezentacji przez poszczególne grupy i jej okrzyku.
 Wykonanie herbu grupy.
 Plażowanie lub kąpiel pod okiem ratownika
 Poznanie najbliższej okolicy- zwiedzanie Chłapowa
 Układanie słów piosenki o grupie (praca w zespołach).
 Nauka piosenki kolonijnej.
 Gry i zabawy
 Dyskoteka.
Dzieo III – środa
 Całodniowa wycieczka na Hel: latarnia morska, fokarium, port w drodze powrotnej
zwiedzanie Juraty: promenada, molo
 Gry i zabawy integracyjne oraz zajęcia plastyczne
 „Wieczór talentów”- prezentacja wybranych piosenek- „Mini
Playback”.
Dzieo IV – czwartek
 Plażowanie lub spacer nad morzem.
 „Gdzie mieszka muzyka"- wędrówka piesza w stronę Rozewia
 Zabawy nad morzem- budowanie zamków z piasku.
 Konstruowanie instrumentu muzycznego z metalowych puszek, kamieni, patyków itp..
 zwiedzanie- Cetniewo – Ośrodek Przygotowao Olimpijskich polskich sportowców i miejsc
licznych zawodów sportowych oraz „Aleja Gwiazd Sportu”
 rejs statkiem, zwiedzanie portu we Władysławowie
 Gry i zabawy integracyjne-tenis stołowy, warcaby, chioczyk, konkurs plastyczny i inne.
Dzieo V –piątek
 Wycieczka autokarowa - do Trójmiasta: (Gdynia: okręt wojenny „Błyskawica”, basen
jachtowy; Gdaosk: Stare Miasto, Kościół Mariacki, Długi Targ, Fontanna Neptuna, Oliwa:
Park Oliwski i Palmiarnia) lub Westerplatte;
 Gry i zabawy
 kalambury
Dzieo VI – sobota
 Gry i zabawy integrujące grupę.
 Plażowanie, kąpiel pod okiem ratownika lub spacer nad morzem.
 „Ruch to zdrowie”- zajęcia plastyczne. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości.
 Wycieczka piesza na Rozewie: latarnia morska, wybrzeże klifowe, muzeum latarnictwa i
maszynownia. Spacer do Gwiazdy Północy
 Zwiedzanie pracowni bursztynów oraz Wąwozu Chłapowskiego
 rozgrywki tenisa stołowego, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne
 dyskoteka
Dzieo VII -niedziela
 Plażowanie i kąpiel w morzu pod okiem ratownika i spacery nad morzem.
 Zabawy nad morzem- budowanie zamków z piasku.
 Dzieo sportu-konkursy
 Dla chętnych udział w mszy św.




wycieczka- do Ocean Park we Władysławowie
Rewia mody na różne pogody”- przygotowanie garderoby na prezentację mody według
własnych pomysłów dzieci (na dzieo słoneczny, deszczowy i na plażę
Dzieo VIII- poniedziałek
 Plażowanie i kąpiel pod okiem ratownika i spacer nad morzem.
 Konkurs na najładniejszy zamek z piasku
 Rozwijanie tężyzny fizycznej-gry i zabawy.
 Całodniowa wycieczka do Łeby: Park dinozaurów, port jachtowy
 „Rewia mody na różne pogody”- przygotowanie garderoby na prezentację mody według
własnych pomysłów dzieci (na dzieo słoneczny, deszczowy i na plażę).
 Gry i zabawy świetlicowe
Dzieo IX – wtorek
 Plażowanie lub spacer nad morzem.
 Wybór sztuki przez dzieci (bajki, baśni, legendy lub własny pomysł grupy).
 Przygotowanie do występów (podział ról, dobór rekwizytów, zaprojektowanie strojów).
 Przedstawienie sztuk przez poszczególne grupy.
 wycieczka- do Gniewina lub do Pucka: molo, rynek, Katedra
 Konkurs –„Mam talent” Ognisko z pieczeniem kiełbasek
Dzieo X – środa
 Plażowanie i kąpiel w morzu pod okiem ratownika oraz spacery nad morzem
 Zabawy nad morzem-budowanie zamków z piasku, dwa ognie
 Gry i zabawy integrujące.
 „Randka w ciemno”- wybieranie zza wachlarza nieznajomej lub nieznajomego poprzez
zadawanie pytao i podpowiedzi głosu- Edyty
 Apel podsumowujący wspólny pobyt na kolonii ,Dyskoteka
Dzieo XI-czwartek
 Pożegnanie z morzem.
 Przypomnienie zasad bezpiecznego podróżowania.
 O godz. 08.30 wyjazd autokarem do Lubartowa.
 Około 18.00 powrót do Lubartowa
Organizator zastrzega sobie możliwośd zmian w programie wynikających z nieprzewidzialności
pogody lub z przyczyn niezależnych od organizatora.

