
 

Zapraszamy na PÓŁKOLONIE – zapewniamy opiekę i atrakcyjne 

zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30.- 16.00., obiad 

dwudaniowy i podwieczorek (drugie śniadanie dzieci przynoszą z 

domu). Wyjścia poza teren Akademii do wyboru: do kina, na basen, 

kręgle, lub do Zoo będą uzależnione od aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej. 

W zorganizowanym wypoczynku mogą wziąć udział tylko dzieci 

zdrowe. Od rodziców lub opiekunów wymagane będzie pisemne 

oświadczenie o stanie zdrowia i o tym, czy dziecko choruje na jakieś 

choroby przewlekłe. Zapewniamy o spełnianiu obowiązujących norm 

sanitarnych dla placówek organizujących opiekę dzieciom. 

 

PLAN DNIA 

7.30. - 8.30. – przyjęcie dzieci (czas wolny na gry i zabawy); 

8.30. – 9.45. – zajęcia warsztatowe związane z tematem turnusu  

9.45. – 10.15. – drugie śniadanie (dzieci przynoszą z domu; woda dostępna na 

terenie Akademii przez cały dzień); 

10.30. -12.45. – wyjście na spacer, plac zabaw, boisko lub basen; 

13.00. - 14.00. – wyjście na obiad; 

14.00. – 15.00. – zajęcia warsztatowe związane z tematem turnusu; 

15.00. – 15. 20. – podwieczorek 

15.20. -  16.00. – czas wolny na własne pomysły gry i zabawy; rozchodzenie się 

dzieci do domów. 

 



UWAGA! Na wszystkich turnusach zostały zaplanowane jednodniowe 

wycieczki poza Płock. Dołożymy wszelkich starań, aby wyjazdy były 

bezpieczne dla dzieci i opiekunów. Ponieważ stanowią one dodatkową 

atrakcję, w dniu wycieczki wszyscy opiekunowie muszą w niej uczestniczyć, 

dlatego nie ma możliwości pozostawienia dziecka na terenie Akademii. 

Koszt wycieczki będzie wynosił od 80 do 90 złotych, opłata będzie pobierana 

na początku turnusu. Wszyscy rodzice muszą wyrazić zgodę na 

zorganizowanie wycieczki przynajmniej na tydzień przed rozpoczęciem 

turnusu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany miejsca wycieczki lub jej 

odwołania, jeśli nie będzie można jej przeprowadzić z przyczyn od nas 

niezależnych (w takiej sytuacji nie pobieramy wyżej wymienionej kwoty lub 

zwracamy ją, jeśli została wpłacona). Miejsce wycieczki i reszta atrakcji 

będzie także uzależniona od dostępności poszczególnych obiektów i sytuacji 

epidemiologicznej. 

Przykładowe wycieczki: 

 do  Ślesina (na trasie Łódź-Konin)  GOSPODARSTWO 

AGROTURYSTYCZNE Z ALPAKAMI NA WARSZTATY 

PRZĘDZENIA WEŁNY, 

 do FRAJDALANDII w Budach Iłowskich 

 do Kołacinka - PARK DINOZAURÓW POD ŁODZIĄ, 

 do Torunia – MŁYN WIEDZY 

 do Łodzi – EC 1 lub EKSPERYMENTARIUM 

 do Warszawy – CENTRUM NAUKI KOPERNIK 

 

Nasza wykwalifikowana kadra zwraca szczególną uwagę na 

budowanie zdrowych relacji społecznych między dziećmi, opartych 

o szacunek, współpracę, dobrą komunikację i rozumienie 

towarzyszących uczestnikom emocji. 

Na półkoloniach będziemy pracować także nad rekonstrukcją 

zachwianych przez pandemię prawidłowych relacji między 

rówieśnikami. 



 

LABORATORIUM  5-ciu  ZMYSŁÓW  
turnus 1 –  28.06 – 2.07 

turnus 5 – 26.07 – 30.07 

 

Zapraszamy do wspaniałej zabawy w oparciu o 

wykorzystanie 5 zmysłów. Już pierwszego dnia 

posłużymy się tylko węchem, by rozpoznać 

zioła, owoce i warzywa. Każdy wykona dla 

siebie pachnący przedmiot: świeczkę lub 

mydełko. Nie zabraknie zabaw senso-

plastycznych, tworzenia różnego rodzaju mas 

nieniutonowskich i „glutków” – by pobudzić 

zmysł dotyku. Wykorzystamy nasze uszy i 

pobawimy się dźwiękami, wykonamy proste 

instrumenty muzyczne. Nasze oczy sprawdzą 

widzialność światła, które rozszczepimy w 

magiczną tęczę. Odkrywając złudzenia 

optyczne sprawdzimy, czy oczy mogą oszukać mózg. Nasz smak pobudzi 

jadalny slime.  

Zapraszamy na przygodę pełną eksperymentów, wrażeń i bałaganu  oraz 

zabawę na świeżym powietrzu – GWARANTUJEMY DUŻO RUCHU TAK 

BARDZO TERAZ POTRZEBNEGO WSZYSTKIM DZIECIOM!!!. 

Codziennie będziemy wykorzystywać różne rodzaje klocków, gry planszowe i 

karciane. Na każdym turnusie proponujemy wycieczkę całodniową, na której 

dzieci mają zapewniony obiad, podwieczorek i oczywiście atrakcyjne zajęcia 

w postaci warsztatów. Jeśli tylko sytuacja na to pozwoli planujemy wyjścia 

na basen oraz do kina.  

 

 

 

 



 

MEGA TURNUS – WIELKIE JEST SUPER!   

turnus 2 –  5.07 – 9.07 

turnus 6 – 2.08 – 6.08 

 

Dzieci uwielbiają MEGAZABAWĘ! Na 

naszych półkoloniach rozwiną swoją 

wyobraźnię tworząc wielkie projekty 

radosnych zabaw. Zaplanowaliśmy 

mnóstwo interesujących eksperymentów z 

wykorzystaniem wody – skonstruujemy 

wodną trasę, nauczymy się korzystać z 

naczyń połączonych, zbudujemy lodową 

Arktykę i odkryjemy jej niespodzianki. 

Okrasimy nasze zabawy na dworze mega-

bańkami, rysunkami wykonanymi w 

ogromnej skali i nietypowymi technikami. 

Wspólnie stworzymy mega budowle z rozmaitych klocków.  

Zapraszamy do szalonej zabawy! GWARANTUJEMY DUŻO RUCHU TAK 

BARDZO TERAZ POTRZEBNEGO WSZYSTKIM DZIECIOM!!!. – 

zapewniamy mnóstwo gier i wiele ciekawych aktywności na świeżym powietrzu, 

wyjścia na boisko i place zabaw. Codziennie będziemy wykorzystywać różne 

rodzaje klocków, gry planszowe i karciane. Na każdym turnusie proponujemy 

wycieczkę całodniową, na której dzieci mają zapewniony obiad, 

podwieczorek i oczywiście atrakcyjne zajęcia w postaci warsztatów. Jeśli 

tylko sytuacja na to pozwoli planujemy wyjścia na basen oraz do kina.  

 

 

 

 



MISJA TAJNYCH AGENTÓW   

turnus 3 – 12.07 – 16.07 

turnus 7 – 9.08 – 13.08 

 

Zapraszamy wszystkich ciekawskich na turnus w 

formie gry tematycznej. Zapewniamy zabawę w 

tajnych agentów, którzy każdego dnia będą mieli 

do wykonania misję, a ostatniego dnia odkryją 

tajemnicę, gdzie kryje się skarb. Do wykonania 

licznych zadań wykorzystamy różne szyfry, 

będziemy tropicielami śladów, przeżyjemy 

spotkanie z małym, ale bardzo sprytnym 

robotem. Gra terenowa ułatwi nam rozwiązanie 

zagadki i doprowadzi na koniec do tajemniczej 

skrzyni. Wykonamy też eksperymenty w naszym 

detektywistycznym laboratorium. Kandydaci na 

AGENTÓW przybywajcie!!!  

GWARANTUJEMY DUŻO RUCHU TAK BARDZO TERAZ 

POTRZEBNEGO WSZYSTKIM DZIECIOM!!!.– zapewniamy mnóstwo gier 

i wiele rozmaitych aktywności na świeżym powietrzu, wyjścia na boisko i place 

zabaw. Codziennie będziemy wykorzystywać różne rodzaje klocków, gry 

planszowe i karciane. Na każdym turnusie proponujemy wycieczkę 

całodniową, na której dzieci mają zapewniony obiad, podwieczorek i 

oczywiście atrakcyjne zajęcia w postaci warsztatów. Jeśli tylko sytuacja na 

to pozwoli planujemy wyjścia na basen oraz do kina.  

 

 

 

 

 

 

 



EKSPERYMENTY  LEONARDA DA VINCI   
turnus 4 –  19.07 – 23.07 

turnus 8 – 16. 08 – 20.08 

 

 

O takiej postaci jak Leonardo da Vinci 

warto się dowiedzieć nawet w czasie 

wakacji! A jeszcze lepiej wyobrazić 

sobie, jak tworzył swoje dzieła i jakie 

wykonał wynalazki. To turnus pełen 

kreatywnych działań plastycznych – bo 

sztuka była ważną częścią życia mistrza, 

ale i wielu eksperymentów, których 

Leonardo nie bał się przeprowadzać. 

Podczas zabaw wykorzystamy przeróżne 

techniki artystyczne, będziemy tworzyć 

ciekawe przedmioty z materiałów 

powszechnie dostępnych. Podejmiemy wyzwanie zbudowania mostu Leonarda 

da Vinci z drewnianych patyków. Ponieważ rozwój umysłu zawsze idzie w parze 

z ciałem, to turnus będzie obfitował w różne wyzwania sportowe – 

przeprowadzimy turniej sportowy o ODZNAKĘ LEONARDA! Dzieci wyzwolą 

swoje siły twórcze, nauczą się współpracy, nawiążą nowe przyjaźnie.  

Zapewniamy mnóstwo gier i wiele rozmaitych aktywności na świeżym 

powietrzu, wyjścia na boisko i place zabaw. GWARANTUJEMY DUŻO 

RUCHU TAK BARDZO TERAZ POTRZEBNEGO WSZYSTKIM 

DZIECIOM!!!. Codziennie będziemy wykorzystywać różne rodzaje klocków, 

gry planszowe i karciane. Na każdym turnusie proponujemy wycieczkę 

całodniową, na której dzieci mają zapewniony obiad, podwieczorek i 

oczywiście atrakcyjne zajęcia w postaci warsztatów. Jeśli tylko sytuacja na 

to pozwoli planujemy wyjścia na basen oraz do kina.  

 

 

 

 



DRODZY RODZICE! Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie jest 

wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres e-mail: 

amd@akademiadziecka.net oraz wypełnienie w pierwszym dniu turnusu 

oświadczenia o stanie zdrowia dziecka, a także wpłacenie przedpłaty w 

wysokości 100 złotych ZA KAŻDY ZAREZERWOWANY TURNUS, jest 

ona gwarancją uczestnictwa dziecka w wybranym turnusie i zgodnie z 

regulaminem nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji. Istnieje jedynie 

możliwość przepisania dziecka na inny turnus, pod warunkiem że są wolne 

miejsca. Podyktowane jest to ponoszeniem przez Akademię kosztów 

związanych z rezerwacją posiłków i przedpłatami na wycieczki, bilety i inne 

atrakcje dla dzieci zaplanowane na realizację programów półkolonii. 

CENNIK: 

 Jeden turnus  (5 dni roboczych) – 400 PLN  

Pojedynczy dzień – 100 PLN  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Dzieci można zapisywać telefonicznie:  

667 710 217   lub   661 369 332. 

 Regulamin półkolonii i karta zgłoszenia - do pobrania z naszej strony – 

www.akademiadziecka.net.  


