
„Filmowe półkolonie z NSBaletową”  

05.07 – 09.07 2021 
Tegoroczne półkolonie będą wypełnione tańcem, zabawą i wieloma atrakcjami 
związanymi z filmami, bajkami wybranymi specjalnie dla Was. Nie zabraknie 

integracji, warsztatów plastycznych, które przyniosą moc zabawy i 
niesamowitych wspomnień.  

Wszystkie atrakcje, które zaplanowaliśmy odbędą się w budynku szkoły, bądź w 
jej okolicach (Park Julianowski). Zrezygnowaliśmy z atrakcji znajdujących się na 

terenie miasta (baseny, zoo itp.), aby zachować bezpieczeństwo naszych 
uczestników. 

Każdego dnia półkolonii przeniesiemy się do świata przedstawionego z różnych, 
uwielbianych przez pociechy bajek takich jak: 

Kraina Lodu, Ratatuj, Shrek, Kung Fu Panda, Księga Dżungli 

 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku 6-12 lat 

 

Całkowity koszt półkolonii: 530 zł 

Opłatę należy uregulować najpóźniej do 25.06.2021r. 

Cena półkolonii obejmuje: 

• Ubezpieczenie KL i NNW 
• Opiekę podczas pobytu dziecka na półkoloniach 
• Zajęcia taneczne 
• Konkursy 
• Zajęcia plastyczne 
• Warsztaty tematyczne 
• Obiady, przekąski 
• Stroje do pokazów tanecznych 
• Zaproszeni animatorzy 



 

Opłaty za półkolonie: 

BNP Paribas 22 1750 0012 0000 0000 3305 7016 

 

Rezerwację miejsca na półkoloniach gwarantuje: 

Opłata całkowita,  przesłanie (format PDF, scan) lub doniesienie karty 
zgłoszeniowej 

 

„Filmowo- taneczne półkolonie z NSBaletową” 

Plan tygodnia  
Poniedziałek - 05.07.2021  

Kraina Lodu 

900 – 1025 zabawy integracyjne  

1025- 1040  przekąska/ drugie śniadanie  

1040-1140 balet  

1145 - 1245  jazz  

1300- 1430 obiad  

1430- 1545 zabawy integracyjne powiązane z tematyką filmu + dyskoteka 

1600 odbiór dzieci 

Wtorek 06.07.2021 

Ratatuj 

900- 930  zajęcia ruchowe  

930 – 1030 robienie uśmiechniętych kanapek  

1040- 1050   przekąska/ drugie śniadanie  

1050-1150 jazz  



1155- 1255  hip-hop 

1300- 1400  obiad  

1415- 1600 warsztaty plastyczne (tworzenie kostiumów) 

1600 odbiór dzieci  

Środa 07.07.2021 

Shrek 

900- 1000  balet 

1005-1105  rock & roll 

1105-1120 przekąska/ drugie śniadanie  

1120-1250  warsztaty plastyczne (tworzenie pacynek) 

1300- 1400 obiad  

1400 wyjście do parku Julianowskiego  

1600 odbiór dzieci z parku Julianowskiego  

Czwartek 08.07.2021 

Księga Dżungli  

900-1000 hip hop  

1005-1105  kids disco  

1105-1120  przekąska/ drugie śniadanie  

1120-1245 malowanie kredą po asfalcie+ konkursy ruchowe  

1300- 1400 obiad  

1415-1600  warsztaty plastyczne (malowanie luster)  

1600 odbiór dzieci 

Piątek 09.07.2021 

Kung Fu Panda 

900-10 00 balet/ rock and roll  

1005- 1105 jazz/ hip hop  



1105-1120 przekąska/ drugie śniadanie (wyświetlenie fragmentu filmu) 

1120- 1245 tworzenie plakatów o tematyce filmu  

1300-1400  obiad 

1400 wyjście do parku Julianowskiego + pokaz nauczonych chorografii  

1600 odbiór dzieci z parku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


