PÓŁKOLONIE z MCT 2020
,,Z NAMI DZIECI SIĘ NIE NUDZĄ”
Ośrodek Kultury i Rekreacji MCT w Żerkowie serdecznie zaprasza
na czwartą już edycję półkolonii letnich. Wypoczynek skierowany jest do
dzieci w wieku od 5 do 13 lat.
W tym roku przygotowaliśmy dwa turnusy, na każdym cztery grupy o różnym
profilu. Na każdym turnusie przewidzieliśmy dla dzieci zajęcia w kręgielni,
filmy w sali kinowej, wizyty na basenie, zajęcia plastyczne i konstrukcyjne,
muzyczno – ruchowe, sportowe i łamigłówki.
Nazwy grup sugerują na jakich zajęciach będziemy się skupiać, tak by
Państwo mogli wybrać najbardziej odpowiadające dzieciom.
Planujemy także warsztaty i wycieczkę w czasie każdego turnusu.
Wypoczynek zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Zapewniamy bogaty program gwarantujący świetną zabawę i uwzględniający
potrzeby rozwojowe dzieci. Dbamy o to, żeby zachować równowagę pomiędzy
zajęciami realizowanymi wewnątrz budynków i tymi odbywającymi się na
świeżym powietrzu. Dobieramy zajęcia elastycznie w zależności od pogody.

Grupy:
- o profilu plastyczno-technicznym
Nacisk na zajęcia twórcze, na których dzieci z materiałów ogólnodostępnych
tworzą różne ciekawe przedmioty. Rozwijanie wyobraźni plastycznej,
kreatywności.
- o profilu sportowym
Dużo zajęć ruchowych i sportowych.
Wprowadzenie zasad fair play. Wspólna z dziećmi organizacja zawodów
sportowych. Orientacja w terenie oraz gry terenowe.
- o profilu zadaniowo - logicznym
Dużo zagadek i łamigłówek, gier planszowych.
Turnieje i konkursy. Kodowanie. Wdrażanie do współzawodnictwa.
- o profilu muzyczno – ruchowym
Zajęcia taneczne, pląsy. Zabawy przy muzyce.
Piosenki inscenizowane i tworzenie przyśpiewek rymowanych.

W PROGRAMIE PÓŁKOLONII MIĘDZY INNYMI:
•

•

•
•
•
•
•

gry tematyczne – zajęcia, podczas których uczestnicy codziennie
stawiają czoła nowym wyzwaniom, zdobywając nowe sprawności
i umiejętności,
kreatywne warsztaty – zajęcia pobudzające wyobraźnię, wytrwałość,
otwartość oraz twórcze rozwiązywanie zadań np. bębniarskie,
garncarstwa
zrób to sam – zajęcia na których uczestnicy tworzą użyteczne przedmioty
z materiałów ogólnodostępnych
wizyty na basenie i doskonalenie umiejętności pływania
zajęcia sportowo - ruchowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu np.
podchody, turnieje, zawody
pobyt w kręgielni – bowling
filmy i bajki

ZAPEWNIAMY:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciepłą i serdeczną atmosferę.
Program zajęć uwzględniający różnorodne formy aktywności, od prac
plastycznych, konstrukcyjnych po zabawy muzyczne, ruchowe i sportowe.
Zajęcia w małych grupach.
Wykwalifikowaną kadrę.
Wyżywienie: codziennie drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz
wodę niegazowaną.
Opiekę w godzinach 7.30 - 16.00.
Dyplom ukończenia półkolonii.
Zgłoszenie półkolonii w kuratorium oświaty.

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PANDEMIĄ COVID-19:
1. Półkolonie organizowane są zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ
„Bezpieczne wakacje” dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
w 2020r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek
wytyczne
men-gis-i-mz
2. Z powodu pandemii COVID – 19 zastrzegamy możliwość odwołania
półkolonii w każdym terminie (również w trakcje trwania turnusu). Taka
możliwość istnieje w przypadku zmiany sytuacji prawnej, która

np. wprowadzi obostrzenia uniemożliwiające dalsze prowadzenie
wypoczynku lub wykrycie u uczestników lub kadry zakażenia COVID 19.
3. Jeśli nastąpiłoby odwołanie półkolonii zgodnie z pkt. 2, Klientom
przysługuje zwrot kosztów wyliczany w następujący sposób: wniesiona
przez Państwa opłata podzielona na pięć, a następnie pomnożona przez
liczbę dni nieodbytych.
O przyjęciu na poszczególne turnusy decyduje kolejność zgłoszeń!
W karcie zgłoszenia prosimy wpisać wybraną grupę, w której dziecko
najchętniej chciałoby uczestniczyć.

