
PONIEDZIAŁEK   
07.15-08.15 Zbiórka Dzieci W Klubie ,gry na Xbox , gry w piłkarzyki 
08.15-09.00 Zabawy Zapoznawcze – Dzieci przez Zabawę Poznają Się ,Swoje Imiona ,Swoje Pasje 
09.00- 09.45 Śniadanie  
09.45- 12.30 NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – OLIMPIADA SPORTOWA  
12.30-13.00 Obiad  
13.00-13.30 Gry na Xbok, Piłkarzyki, Planszowe  
13.30-15.00 KRĘGLE/ KINDERPLANETA 
15.00-16.00 WARSZATY( grupa młodsza) i ( grupa starsza)  
16.00-16.30 Odbiór Dzieci Z Klubu  
W Tym dniu dzieci powinny być ubrane w wygodny sportowy strój + nakrycie głowy+ wygodne sportowe 
buty + natarte kremem z filtrem (można dać w plecaczku) + woda 0,5 l 
WTOREK 
07.15 -08.15 Zbiórka Dzieci W Klubie ,gry na Xbox, gry w piłkarzyki 
08.15-09.00 Zabawy  Sportowe  , gry zespołowe, gry na Xbox, gry w piłkarzyki 
09.00-09.45 Śniadanie  
09.45-13.00 FLAY PARK – PARK TRAMPOLIN  
13.00-13.30Obiad  
13.30 -14.30 WARSZATY ( grupa młodsza) i ( grupa starsza)  
14.30- 16.00 AKROBATYKA/ PIŁKA NOŻNA  
16.00-16.30 Odbiór Dzieci Z Klubu  
W tym dniu dzieci powinny być ubrane w wygodny strój sportowy + wygodne buty sportowe + w plecaku 
koszulka na zmianę + skarpety do Fly parku (jeśli dziecko nie ma można kupić przed zabawą w FLY PARKU 
cena 5 zł ) + woda mineralna 0,5 l 
ŚRODA  
07.15 -08.15 Zbiórka dzieci w klubie, gry na Xbox, gry w piłkarzyki 
08.15-09.00 Zabawy sportowe ( gry sportowe), gry na Xbox, gry w piłkarzyki 
09.00-09.45 śniadanie 
09.45 -10.45  Przygotowanie do wyjazdu na basen i dojazd na basen  
10.30 -13.00 BASEN ( Odkryty lub Kryty w zależności od pogody) 
13.00 -14.00 Zbiórka dzieci suszenie i powrót z basenu  
14.00 -14.30 Obiad  
14.30-16.00  WARSZTATY  (grupa młodsza) i (grupa starsza) 
16.00-16.30 Odbiór dzieci z klubu 
W Tym dniu dzieci powinny mieć wszystko co potrzebne na wyjście na basen ( ręcznik, klapki, stój kąpielowy, 
krem z filtrem, czepek kąpielowy) + woda mineralna 0,5 l 
CZWARTEK  
07.15-08.15 Zbiórka dzieci w klubie, gry na Xbox, gry w piłkarzyki 
08.15- 09.00 Zabawy sportowe , gry na Xbox, gry w piłkarzyki 
09.00-09.45 Śniadanie  
9.45 – 14.00 MINI GOLF + PIECZONE KIEŁBASKI  
14.00 -14.30 OBIAD  
14.30-16.00 AKROBATYKA  /PILKA NOŻNA  
15.30-16.30  Odbiór dzieci z klubu  
W tym dniu dzieci powinny być ubrane na sportowo + buty sportowe + nakrycie głowy+ krem z filtrem+ 
pelerynka przeciwdeszczowa + woda mineralna 0,5 l  
PIĄTEK  
07.15 -08.15 Zbiórka Dzieci W Klubie  
08.15-09.00  Zabawy sportowe /gry zespołowe/  
09.00-09.45 Śniadanie  
09.45-14.00 KINO  
14.00-14.45 OBIAD   
14.45-15.15 WPIS DO PAMIĄTKOWEJ KSIĘGI PÓLKOLONII I ODBIÓR ZDJĘCIA  
15.15.16.00 AKROBATYKA / PIŁKA NOŻNA  
16.00-16.30 Odbiór Dzieci  Z Klubu 
W tym dniu dzieci powinny być ubrane na sportowo + buty sportowe + nakrycie głowy+ krem z filtrem+ 
pelerynka przeciwdeszczowa + woda mineralna 0,5 l + pieniądze na zestawy w kinie jeśli Państwo chcecie 


