
Półkolonia „Tańcem po mapie”  to zbiór warsztatów edukacyjnych, plastycznych,

kulinarnych oraz tanecznych. W czasie turnusu, dzieci będą  miały okazję  wziąć  udział  
w kreatywnych zajęciach animacyjnych, poznać  kulturę  i kuchnię  z najdalszych

zakątków świata, a także odkryć  tańce narodowe i rozwinąć  swoje umiejętności

rytmiczno-ruchowe. 

To propozycja aktywnego wypoczynku, który niezwykle wzbogaca wiedzę  oraz

pobudza wyobraźnię  i ciekawość  świata.

" T A Ń C E M  P O
M A P I E "

- 50 zł/ os
- liczba uczestników grupy: 12

CENA

RAMOWY PLAN DNIA
9:00-10:00 zajęcia animacyjno-edukacyjne
10:00-11:00 warsztaty taneczne
11:00-11:45 zajęcia plastyczne
11:45-13:00 gry ogólnorozwojowe
13:00-14:00 warsztaty kreatywne
14:00-15:00 zabawy animacyjne
15:00 odbiór dzieci z półkolonii

Turnus I - 11 - 15 stycznia 2021

Szkoła Podstawowa w Krasewie 
Krasew

21-345 Borki

MIEJSCE I TERMIN

PROGRAM I TREŚCI SĄ PRZYSTOSOWANE DO TRZECH RÓŻNYCH GRUP
WIEKOWYCH : PRZEDSZKOLNEJ, WCZESNOSZKOLNEJ ORAZ KLAS 4-6.



- 5 dni doskonałej zabawy
- Autorski program zajęć i warsztatów
- Ubezpieczenie NNW
- Opiekę wykwalifikowanej kadry animatorów i instruktorów
- Dyplomy i medale dla każdego uczestnika
- Fotoreportaż zdjęciowy
- Napoje oraz przekąski
- wysokie standardy bezpieczeństwa wynikające z wytycznych
przeciwepidemicznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora
Sanitarnegowszystkie formy wypoczynku zgłoszone są do Kuratorium

ZAPEWNIAMY

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych
ul. Konrada Bielskiego 3/17, 20-153 Lublin

NIP: 9462636004
Spółdzienia Socjalna "Czapliniec"

21, Olszewnica, 21-345 Borki
NIP: 5381860764

ORGANIZATOR

OPIS ZAJĘĆ
- W czasie zajęć animacyjno-edukacyjnych dzieci będą rozwijać swoje
umiejętności w oparciu o zdobywanie i rozszerzanie wiedzy o świecie. 
W programie przewidziane są atrakcyjne konkursy, quizy, krzyżówki 
oraz zabawy.
- Celem warsztatów tanecznych będzie zapoznanie dzieci 
z najciekawszymi tańcami narodowymi, nauka podstawowych kroków 
oraz tworzenie choreografii inspirowanych daną kulturą.
- Warsztaty kreatywne to blok zajęć rozwijających wyobraźnie i artyzm.
Przez doskonałą zabawę przybliżą one dzieciom kuchnię, historię,
muzykę i obyczaje danego państwa.
-Dzięki zajęciom plastycznym dzieci poznają nowe i inspirujące techniki
oraz metody pracy artystycznej: wydzieranka, kolaż, wyklejanka, prace
przestrzenne oraz graficzne etc. – adekwatne do wieku dziecka.
- Blok gier i zabawy ma na celu wszechstronny rozwój dziecka: naukę
zdrowej rywalizacji, doskonalenie umiejętności indywidualnych oraz cech
osobowości, a także wykorzystanie zdobytej w czasie półkolonii wiedzy
teoretycznej i praktycznej.


