
Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich zaprasza na 
LETNIE PÓŁKOLONIE 

w Poznaniu 
Zajęcia odbywają się od 

poniedziałku do piątku  w godzinach  8.00 - 16.00 

 
W programie miedzy innymi: 
WROTKI 
KRĘGLE Z KLASĄ 
BLUBRY 6D  
ROGALOWE MUZEM  
PLACE ZABAW – kompleks Malta  (w zależności od pogody) KINO 
 
Zapewniamy: 
Opiekę dwóch wykfalifikowanych wychowawców 
Miło i kreatywnie spędzony czas 
Świetną zabawę 
Integrację  
Brak czasu na nudę 
Fotorelację 
Codziennie śniadanko i ciepły posiłek 
 
Cena: 100 zł 
I turnus : 25.06.2018 – 29.06.2018 
II turnus: 06.10.2018 – 10.10.2018  
 
Szczegóły w sekretariacie szkoły lub u wychowawców grup: 
mgr Joanna Kruszczyńska 
mgr Anna Żurowska  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HARMONOGRAM PÓŁKOLONII LETNICH 
organizowanych w  SP nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich , ul. Dmowskiego 50 , Poznań 

 
Poniedziałek 25.06.2016r.  
8.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci . Gry i zabawy stolikowe 
8.30 – 9.00 Zapoznanie dzieci z harmonogramem półkolonii, regulaminem zachowania w czasie zajęć i podczas 
wycieczek  
9.00 – 10.00 Śniadanie 
10.00 – 11.00 Zabawy w grupach („bawimy się ucząc – uczymy się bawiąc” – pogadanka na temat 
przestrzegania bezpieczeństwa podczas zabaw, przygotowanie do wyjścia) 
11.00 – 14.00 Wyjście na kręgle 
14.00 obiad w MK Bowling 
Około godziny 15.00 powrót do szkoły, zabawy i gry na świeżym powietrzu  
15.30 - 16.00 podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci  
 
Wtorek 26.06.2016r. 
8.00 -  8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy i gry stolikowe  
8.30 - 9.30 Śniadanie 
10.00 – wyście do Centrum Miasta , stara Pączkarnia 
12.00 - Koziołki poznańskie – jedna z atrakcji turystycznych Poznania.  
12.30 – Bulbry 6D 
13.00 – zabawy i gry terenowe 
14.00 - obiad 
15.00 – 16.00 zmaluj nam muzeum (prace plastyczne dotyczące dziejów dawnego Poznania)  
podsumowanie dnia i pożegnanie  
 
Środa 27.06.2016r.  
8.00 - 8.30 - Schodzenie się dzieci. Zabawy i gry stolikowe. 
8.30- 9.30 Śniadanie 
10.30 – 11.45 Rogalowe Muzeum Poznania 
12.00 – 13.30 Stary Browar – plac zabaw  
14.00 obiad 
14.30 –  16.00 zajęcia rekreacyjne, podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci 
 
Czwartek 28.06.2016r.  
8.00 - 8.30 - Schodzenie się dzieci. Zabawy i gry stolikowe. 
8.30- 9.30 Śniadanie 
9.30 – wyjazd do Wrotkarni Wywrotka 
11.00 – 12.30 wrotki 
12.30 obiad 
13.30 – 16.00 powrót do szkoły, rekreacja  
 
Piątek 29.06.2018r. 
8.00 - 8.30 - Schodzenie się dzieci. Zabawy i gry stolikowe. 
8.30- 9.30 Śniadanie 
10.00 – Malta Ski – ośrodek rekreacyjno – sportowy – korzystanie z atrakcji / KINO 
13.30 – obiad 
14.30 uroczyste podsumowanie półkolonii , wręczenie dyplomów , wspomnień czar 
16.00 zakończenie 
 
Dzieci każdego dnia otrzymują świeże pieczywo ,warzywa, nabiał, owoce, ciepły napój, wodę do picia wspólnie 
przygotowujemy zdrowe śniadania – jesteśmy samodzielni i zaradni. Przy pomocy wychowawcy tworzymy bajeczny posiłek.  
 
Planujemy jednego dnia iść do kina(piątek) wszystko zależy od warunków pogodowych. Poszczególne atrakcje mogą ulec 
pewnym modyfikacjom. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84

