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PODRÓŻ Z HISTORIĄ I SZTUKĄ

Jeśli nie chcesz nudzić się w ferie w domu, bo nie za-
powiada się żaden wyjazd w góry czy do dziadków, 
to nic nie szkodzi, ponieważ serdecznie zapraszamy 
Cię w fascynującą podróż wyobraźni w czasie i prze-
strzeni.  

Zaczynamy z Homo sapiens w jaskini Lascaux i Alte-
mira, później przeniesiemy się do Egiptu czasu fara-
onów i do starożytnych Aten na olimpiadę. Osiadł-
szy w kulturze łacińskiej zwiedzimy Italię, Hiszpanię, 
Francję, gdzie spotkamy się z rycerzami oraz królem
i królową, dla której zaprojektujemy suknię. Potem 
wraz z Krzysztofem Kolumbem odkryjemy Amerykę 
i ziarno kakaowca, które przemieni się w słodką ta-
bliczkę mlecznej czekolady. Kto wie czy Mona Lisa 
nie miała jej w ustach, skoro do dziś tajemniczo uśmie-
cha się z obrazu mistrza Leonarda da Vinci… Na ko-
niec wsiądziemy do parowozu, miniemy wieżę Eiffla
i wraz z Picassem i Kandinskym namalujemy abs-
trakcję oraz wpadniemy do secesyjnej kawiarni nad 
Sekwaną na galaretki z bitą śmietaną.  

W podróż tę wybierają się pani Ewa Nowacka 
(terapeutka) i pani Agnieszka Honk-Dąbrowska 
(plastyczka), które już zamówiły bilet także dla 
Ciebie… 

klasy 0-4 SP
min. 10 os./max. 15 os. 

430 zł 
bez obiadów

Prowadzące 

Ewa Nowacka
 i Agnieszka Honk- Dąbrowska

 31.01 - 4.02
godz. 8 - 16

TURNUS 1 : 31.01 - 4.02



AKTYWNE STRUMIENIE

Każdy dzień przyniesie wiele atrakcji i aktywności. 
Będzie wspólna zabawa i rekreacja. 

Będziemy uczyć się pracy w grupie oraz zdrowej ry-
walizacji i zasad fair - play, kształtować poprawne 
nawyki ruchowe za pomocą gier i zabaw, ćwiczeń 
wprowadzających do dyscyplin sportowych, zadań 
ogólnorozwojowych i koordynacyjnych. 

Będziemy doskonalić także nasze umiejętności jazdy 
na rolkach lub hulajnogach. Poznamy tajniki zdrowe-
go żywienia oraz przygotujemy zdrowe i smaczne 
przekąski. Nie zabraknie także aktywności o charak-
terze plastycznym.

klasy 0-4 SP 
min. 8 os./max. 15 os. 

430 zł
bez obiadów

Prowadząca 

Agnieszka Fredo
 31.01 - 4.02
godz. 8 - 16

KULTURALNIE W FERIE

Coś dla ciała coś dla ducha. 

Muzyka, poznawanie dzieł, zgłębianie wrażliwości 
człowieka czyli Kultura przez duże ,,K’’

•zajęcia umuzykalniające

•zajęcia dramowe - sceniczne

•wyjście do muzeum lub teatru

•poznawanie dzieł muzycznych, teatralnych,

    malarskich

•przejazd komunikacją miejską

klasy 0-3 SP 
min. 10 os./max. 15 os. 

450 zł
bez obiadów

 31.01 - 4.02
godz. 8 - 16

Prowadząca 

Paulina Grząka



ACRO DANCE

Zapraszamy do udziału w projekcie akrobatyczno - 
tanecznym. W czasie półkolonii uczestnicy będą mieli 
szansę popracować nad gibkością, rozciągnięciem, 
siłą mięśni. Będą doskonalić elementy akrobatyczne 
(od przewrotów po salta machowe), taneczne (od pi-
ruetów po Indian step). Popracują nad gracją na gim-
nastyce artystycznej.

Co się będzie działo?

Ćwiczenie wszelkich ewolucji, akrobacji i wygibasów.
Poznamy podstawy gimnastyki artystycznej, tańca z 
wstążką, a nawet budowania figur w parach i trój-
kach!   

Praca z choreografami -  taniec jazzowy, musicalowy, 
elementy hip-hopu i latino.

Zajęcia manualno-plastyczne, idealne na początek 
dnia i pobudzenie kreatywności!
Gry i zabawy. 

Sesja zdjęciowa na której uchwycimy wszystkie figu-
ry, pozy i akrobacje, których się nauczymy. Może na-
wet złapiemy kogoś w locie!

wiek bez ograniczeń 
min. 10 os./max. 24 os. 

430 zł
 bez obiadów

Prowadzące 

Beata Kociałkowska 
Aleksandra Skoneczna

7.02 - 11.02
godz. 8 - 16

klasy 2-4 SP  
grupa 15 os. 

430 zł
 bez obiadów

Prowadząca 

Anna Maciejewska
31.01 - 4.02
godz. 8 - 16

„ENGLISH AROUND THE WORLD” 
CZYLI 
Z ANGIELSKIM DOOKOŁA ŚWIATA

Podczas zajęć będziemy podróżować po różnych 
kontynentach i krajach, poznawać lokalne zwyczaje, 
zabawy i kuchnię. A wszystko to po angielsku. 

TURNUS 2 : 7.02 - 11.02



REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2022 ROKU

1. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 6 – 12 lat.
2. Półkolonie będą odbywały się w terminie od 31 stycznia do 11 lutego 2021r. w cyklu turnusów tygo-
dniowych (od poniedziałku do piątku), w godz. 08.00 –16.00.
3. Zapisy na konkretny turnus, odbywają się poprzez formularz FORMS
4. Warunkiem zapewnienia dziecku miejsca w wybranym turnusie jest zgłoszenie za pomocą 
formularza Forms i dokonanie wpłaty do 10 stycznia 2022r.
5. Prawo do rezygnacji z udziału w półkoloniach mają zarówno prowadzący, jak i rodzice lub 
opiekunowie prawni dziecka. W/W zobowiązani są do poinformowania o tym koordynatora naj-
później 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, co uprawnia do zwrotu kosztów, 
mail: agnieszka.fredo@sternik.edu.pl; ewa.filochowska@sternik.edu.pl
6. Za nieobecność uczestnika lub rezygnację, w trakcie trwania turnusu, zwrot kosztów nie przysługuje.
7. Istnieje możliwość odebrania dziecka wcześniej lub przyprowadzenia później. Fakt ten należy ustalić 
każdorazowo z wychowawcą
9. Rodzice / Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z półkolonii u Wychowawcy
10. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dowodem tożsamości oraz pisemnym 
upoważnieniem od Rodzica/ Opiekuna. O takim fakcie każdorazowo Rodzic / Opiekun informuje tele-
fonicznie wychowawcę
11. Uczestnictwo w półkolonii jest równoznaczne z wyrażeniem zgody opiekunów prawnych na wyko-
rzystanie wizerunku dziecka w fotorelacjach, utrwalonych podczas zajęć.
12. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opie-
kunowie prawni uczestnika (KC Art. 427).
13. Organizator / koordynator/wychowawca półkolonii nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagu-
bione przez uczestnika.
14. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do respektowania poleceń wychowawców i do przestrzegania 
zasad BHP i PPOŻ
15. Na półkolonie przyjmujemy dzieci zdrowe bez objawów chorobowych
16. Półkolonie odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnym z ogólnokrajowymi przepisami prawa 
w zakresie przeciwdziałania COVID - 19

podpis rodzica/prawnego opiekuna

KOSZTY OBIADÓW W ZALEŻNOŚCI OD DIETY

•standard 14 zł,
•dieta bezmleczna/bezjajeczna 15 zł,
•dieta bezglutenowa (BM+BJ) 18 zł


