
PÓŁKOLONIE Z “SIÓDEMKĄ” 

TURNUS II -   4 LIPCA- 8 LIPCA 2022 r. 

 zajęcia od poniedziałku do piątku 7.00 – 17.00 

 kierownik turnusu Mirosława Krause tel. 508 969 460  

Dzień tygodnia Rodzaj zajęć  
 
       PONIEDZIAŁEK 
         dzień integracyjny 

 

 Drugie śniadanie- owoce 
 
 
Dzień integracyjny - Poznajemy się wzajemnie, ustalamy zasady, 
aby się dobrze razem poczuć i bawić. 
 RADOSNE GRY I ZABAWY W PARKU KRAJOBRAZOWYM   
- zajęcia rekreacyjne w terenie : Trójmiejski Park Krajobrazowy – 
Matemblewo – Piknik na boisku – gry i zabawy zespołowe, 
kibicowanie 

13.30 OBIAD – dwa dania 
woda mineralna butelka 0,5 l 

 Zajęcia popołudniowe:  gry i zabawy grupowe na boisku , 
wyjście na lody  

             

 

WTOREK 
 

 

 

 

 

 Drugie śniadanie - owoce 
 

 Wycieczka autokarowa Skansen Parowozownia 
Kościerzyna  z przewodnikiem 

Jedną z największych atrakcji Kaszub, muzealną perełką 
miasta Kościerzyny, jest funkcjonujący od 1992 roku 
skansen Parowozownia, który w 2009 roku wszedł w 
struktury Muzeum Ziemi Kościerskiej. Muzeum Kolejnictwa 
w Kościerzynie posiada najliczniejszą i wciąż rozrastającą 
się ekspozycję pojazdów szynowych w Północnej Polsce. 
Swoistą atrakcję stanowi zabytkowa hala parowozowni 
wraz z pomieszczeniami warsztatowymi. 



 

około 15.00 OBIAD – dwa dania  
woda mineralna butelka 0,5 l  

 
Zajęcia popołudniowe:  

 

 gry i zabawy rekreacyjne na boisku, 

 podwieczorek, 

        ŚRODA  
 

 
 

 Drugie śniadanie- owoce 

 

Wycieczka autokarowa Strusia Farma Kniewo 

GRILL&SAFARI 

zwiedzanie farmy z przewodnikiem 
karmienie zwierzaków, 
konkursy, dyplomy i sklepik z pamiątkami, 
zabawy na placu zabaw, 
tor przeszkód z jajem, 
przejażdżka bryczką konną po farmie, 
pieczenie kiełbasek przy ognisku, 
Zajęcia popołudniowe: 
  - gry i zabawy sportowo – rekreacyjne na boisku, 
- podwieczorek, 
 
                    
                                  

 

     CZWARTEK 

 
 
 

 Drugie śniadanie- owoce 
 
 
Wycieczka do Oruńskiego Parku Rozrywki Dla dzieci  

 
 
14.30 OBIAD – dwa dania  

 
 

Zajęcia popołudniowe:  

Rekreacja ruchowa na boisku  
 Ringo, Badminton 

 ZAJĘCIA KULINARNE – GOFRY   
 

 podwieczorek 
   

                                 



       PIĄTEK 
 

 

 
 

 

 Drugie śniadanie- owoce 

 

Wycieczka do kina Helios Metropolia  

 

14.30 OBIAD- dwa dania  

 
Zajęcia popołudniowe:  

 gry i zabawy sportowe, 

 wyjście na spacer i lody, 
 

 

INFORMUJEMY:  

 Program może z przyczyn obiektywnych ulec zmianie po ustaleniu z Dziećmi i ich 

Rodzicami.  

 

WSZYSTKIM DZIECIOM ŻYCZYMY WSPANIAŁEGO WYPOCZYNKU!!! 

 

 


