Program zajęć przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 44 i Miasto Łódź
na półkolonie letnie 2018
Pierwszy turnus: 25. 06. 2018 – 06. 07. 2018
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00. Dzieci muszą być przyprowadzone najpóźniej do godz. 9.00
Podczas trwania zajęć zapewniony jest dwudaniowy obiad w pobliskiej jadłodajni, natomiast II śniadanie i picie dzieci przynoszą same.
Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 44- w świetlicy szkolnej, sali zabaw, a także w sali gimnastycznej zaopatrzonej
w sprzęt sportowy. Ze względu na partnerów zewnętrznych zastrzegamy możliwość zmian w programie.
Poniedziałek
25.06.2018


Zajęcia
informacyjnointegracyjne
 Wyjście do kina
Silver Screen na film
„Odlotowy nielot”
 Obiad ok.13:30
 Warsztaty
plastyczne
Poniedziałek
02.07.2018
 Zajęcia
informacyjne
 Zajęcia sportowe
w „Vera - sport”
 Obiad ok.13:00
 Zabawy w sali
zabaw

Wtorek
26.06.2018
 Zajęcia w grupie na
dobry początek dnia
 Wyjście do parku
„Na zdrowiu”
 Obiad ok.13:00
 Zabawy w sali
zabaw

Wtorek
03.07.2018
 Zajęcia w grupie na
dobry początek dnia
 Wyjście do
kręgielni „Król Kul”
 Obiad ok.13:30
 Zabawy na boisku
szkolnym.

Środa
27.06.2018
 Zabawy przy
muzyce.
 Wyjście do sali
zabaw „Agatka”
 Obiad ok.13:00
 Warsztaty
taneczne

Czwartek
28.06.2018


Zabawy
konstrukcyjne.

Warsztaty lodowe

Obiad ok.13:30

Warsztaty
komputerowe

Środa
04.07.2018
 Zabawy przy
muzyce.
 Wyjście do CZP
na projekcję filmu.
 Obiad ok.13:30
 Warsztaty
taneczne

Czwartek
05.07.2018


Zabawy
konstrukcyjne.
 Wyjście do parku
„Na zdrowiu”

Obiad ok.13:00

Warsztaty
komputerowe

Piątek
29.06.2018
 Gry i zabawy
stolikowe.
 Wyjście na
warsztaty taneczne
do studia
„ Fabryka tańca”
taniec zumba
 Obiad ok.13.00
 Zajęcia sportowe
w sali gimnastycznej
Piątek
06.07.2018
 Gry i zabawy
stolikowe.
 Warsztaty
decoupage
 Obiad ok.13.00
 Zajęcia sportowe
w sali gimnastycznej

Program zajęć przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 44 i Miasto Łódź
na półkolonie letnie 2018
Drugi turnus: 09. 07. 2018 – 20. 07. 2018
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00. Dzieci muszą być przyprowadzone najpóźniej do godz. 9.00
Podczas trwania zajęć zapewniony jest dwudaniowy obiad w pobliskiej jadłodajni, natomiast II śniadanie i picie dzieci przynoszą same.
Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 44- w świetlicy szkolnej, sali zabaw, a także w sali gimnastycznej zaopatrzonej
w sprzęt sportowy. Ze względu na partnerów zewnętrznych zastrzegamy możliwość zmian w programie.
Poniedziałek
09.07.2018

Wtorek
10.07.2018

Zajęcia
informacyjnointegracyjne
 Wyjście do CZP
na projekcję filmu.
 Obiad ok.13:30
 Zabawy
muzyczno- ruchowe

 Zajęcia w grupie na
dobry początek dnia
 Wyjście do
„Motodromu”
 Obiad ok.13:00
 Zajęcia plastyczne

Poniedziałek
16.07.2018

Wtorek
17.07.2018



 Zajęcia
informacyjne
 Wyjście do kina
Silver Screen na film
„I nie ma mocni”
 Obiad ok.13:30
 Zajęcia plastyczne

 Zajęcia w grupie na
początek dnia
 Wyjście na zajęcia
do Muzeum
Włókiennictwa
zainspirowane wystawą
M. Abakanowicz
 Obiad ok.13:00
 Zajęcia na świeżym
powietrzu.

Środa
11.07.2018

Czwartek
12.07.2018

Piątek
13.07.2018

 Zabawy przy

Zabawy
muzyce.
konstrukcyjne.

Wyjście na
 Wyjście do kręgielni
zajęcia do Muzeum
„Król Kul”
Tradycji

Obiad ok.13:30
Niepodległościowych. 
Warsztaty
„Wczesnośredniowiec
komputerowe
zne gry”
 Obiad ok.14:00
 Warsztaty
taneczne
Środa
Czwartek
18.07.2018
19.07.2018

 Gry i zabawy
stolikowe.
 Wyjście do
„Baśniowej
Kawiarenki” na
przedstawienie
„Byczek Fernando”
 Obiad ok.13.00
 Zajęcia sportowe
w sali gimnastycznej

 Zabawy przy
muzyce.
 Wyjście do sali
zabaw „Agatka”
 Obiad ok.13:00
 Warsztaty
taneczne

 Gry i zabawy
stolikowe.
 Wyjście do
parku „Na
zdrowiu”
 Obiad ok.13.00
 Zajęcia w sali
zabaw



Zabawy
konstrukcyjne.

„Baloniada” na
boisku piaskowym
(stroje kąpielowe i
ręczniki)

Obiad ok.13:00

Warsztaty
komputerowe

Piątek
20.07.2018

Program zajęć przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 44 i Miasto Łódź
na półkolonie letnie 2018
Trzeci turnus: 23. 07. 2018 – 03. 08. 2018
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00. Dzieci muszą być przyprowadzone najpóźniej do godz. 9.00
Podczas trwania zajęć zapewniony jest dwudaniowy obiad w pobliskiej jadłodajni, natomiast II śniadanie i picie dzieci przynoszą same.
Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 44- w świetlicy szkolnej, sali zabaw, a także w sali gimnastycznej zaopatrzonej
w sprzęt sportowy. Ze względu na partnerów zewnętrznych zastrzegamy możliwość zmian w programie.
Poniedziałek
23.07.2018


Zajęcia
informacyjnointegracyjne
 Wyjście do
„Motodromu”
 Obiad ok.13:00
 Zajęcia
muzyczno- ruchowe

Poniedziałek
30.07.2018
 Zajęcia
informacyjne
 Wyjście do kina
Silver Screen na film
„Co w trawie
piszczy”
 Obiad ok.13:30
 Zabawy w sali
zabaw

Wtorek
24.07.2018

Środa
25.07.2018

 Zajęcia w grupie na
dobry początek dnia
 Wyjście do
„Baśniowej
Kawiarenki” – „Na
wyspach
Bergamutach” –
spotkanie z Brzechwą.
 Obiad ok.13:30
 Warsztaty
plastyczne
Wtorek
31.07.2018

 Zabawy przy
muzyce.
 Wyjście na
zajęcia do Muzeum
Włókiennictwa
zainspirowane
wystawą Ch. Dior
 Obiad ok.13:00
 Warsztaty
taneczne

 Zajęcia w grupie na
dobry początek dnia
 Wyjście na zajęcia
do Muzeum Tradycji
Niepodległościowych.
„Niedźwiedź Wojtek”
 Obiad ok.13:00
 Zajęcia ruchowe na
boisku.

 Zabawy przy
muzyce.
 Wyjście do sali
zabaw „Agatka”
 Obiad ok.13:00
 Warsztaty
taneczne

Czwartek
26.07.2018


Zabawy
konstrukcyjne.
 Wyjście do
kręgielni „Król Kul”

Obiad ok.13:00

Warsztaty
komputerowe

Środa
01.08.2018

Czwartek
02.08.2018


Zabawy
konstrukcyjne.

„Baloniada” na
boisku piaskowym
(stroje kąpielowe i
ręczniki)

Obiad ok.13:00

Warsztaty
komputerowe

Piątek
27.07.2018
 Gry i zabawy
stolikowe.
 Wyjście do CZP
na projekcję filmu.
 Obiad ok.13.30
 Zajęcia sportowe
w sali gimnastycznej

Piątek
03.08.2018
 Gry i zabawy
stolikowe.
 Wyjście do
parku „Na zdrowiu”
 Obiad ok.13.00
 Zajęcia sportowe
w sali gimnastycznej

Program zajęć przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 44 i Miasto Łódź
na półkolonie letnie 2018
Czwarty turnus: 06. 08. 2018 – 17. 08. 2018
Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00. Dzieci muszą być przyprowadzone najpóźniej do godz. 9.00
Podczas trwania zajęć zapewniony jest dwudaniowy obiad w pobliskiej jadłodajni, natomiast II śniadanie i picie dzieci przynoszą same.
Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 44- w świetlicy szkolnej, sali zabaw, a także w sali gimnastycznej zaopatrzonej
w sprzęt sportowy. Ze względu na partnerów zewnętrznych zastrzegamy możliwość zmian w programie.
Poniedziałek
06.08.2018

Wtorek
07.08.2018

Środa
08.08.2018

Zajęcia
informacyjnointegracyjne
 Wyjście do kina
Silver Screen na film
„Jak zostać
czarodziejem”
 Obiad ok.13:30
 Zabawy na boisku
szkolnym.

 Zajęcia w grupie na
dobry początek dnia

Wyjście na zajęcia
do Muzeum Tradycji
Niepodległościowych.
„Medale”
 Obiad ok.13:40
 Warsztaty
plastyczne.

 Zabawy przy
muzyce.
 Wyjście do sali
zabaw „Agatka”
 Obiad ok.13:00
 Zajęcia techniczne
z wykorzystaniem
siana.

Poniedziałek
13.08.2018
 Zajęcia
informacyjne
 Wyjście do
parku „Na zdrowiu”
 Obiad ok.13:00
 Zabawy na boisku
szkolnym.

Wtorek
14.08.2018
 Zajęcia w grupie na
dobry początek dnia
 Wyjście do
kręgielni „Król Kul”
 Obiad ok.13:30
 Tworzenie budowli
z piasku

Środa
15.08.2018
WOLNE



Czwartek
09.08.2018










Zabawy
konstrukcyjne.
 Wyjście do
„Baśniowej
Kawiarenki” na
spektakl
„Lokomotywa” –
podróż z Tuwimem
Obiad ok.13:00
Warsztaty
komputerowe
Czwartek
16.08.2018
Zabawy
konstrukcyjne.
 Wyjście na
warsztaty taneczne do
studia
„ Fabryka tańca” –
hip hop
Obiad ok.13:00
Warsztaty
komputerowe

Piątek
10.08.2018
 Gry i zabawy
stolikowe.
 Wyjście do
parku „Na zdrowiu”
 Obiad ok.13.00
 Zajęcia sportowe
w sali gimnastycznej

Piątek
17.08.2018
 Gry i zabawy
stolikowe.
 Zajęcia
sportowe w Vera
Sport.
 Obiad ok.13.00
 Zajęcia sportowe
w sali gimnastycznej

