
Tygodniowy plan pracy

 I TYDZIEŃ  27-31.01.2020 r.
zajęcia odbywają się w godz. 9:00-15:00

TYDZIEŃ 
1

ZADANIA DO WYKONANIA

27.01.2020
poniedz. 

Rozpoczęcie półkolonii oraz zapoznanie z regulaminem.
Zabawy integracyjne w MDK1.
II śniadanie
Zwiedzanie i warsztaty w Robo Park w Galerii Pomorskiej.
Obiad

28.01.2020
wtorek

II śniadanie 
Ferie w Filharmonii Pomorskiej – koncert zimowy "Tańce wygibańce".
Zajęcia w Bibliotece przy ulicy  Noakowskiego.
Obiad.

29.01.2020
środa

Warsztaty robienia pizzy wraz z degustacją - Pizzeria Piratto ul. Podwale 3.
II śniadanie
Obiad

30.01.2020
czw.

Koncert i warsztaty muzyczne na UKW.
II śniadanie
"Akademia gier logicznych" - zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej
Obiad

31.01.2020
piątek

"Płazie i gadzie opowieści" - zajęcia edukacyjne  oraz zwiedzanie zoo w Myślęcinku
II śniadanie
Obiad

Każde dziecko powinno mieć przy sobie codziennie plecak, by schować tam „małą przekąskę”. 
Może też wziąć z domu coś do picia. Napój gorący (sok z wodą) podajemy tylko w niektóre dni 
w MDK-u.
Codziennie należy mieć przy sobie Bydgoską Kartę Miejską. Program może ulec zmianom z 
przyczyn niezależnych od MDK1.



Tygodniowy plan pracy

II TYDZIEŃ 3-7.02.2020 r.
zajęcia odbywają się w godz. 9:00-15:00

TYDZIEŃ 
2

ZADANIA DO WYKONANIA

3.02.2020
poniedz.

Zajęcia w MDK1 
II śniadanie
Nauka gry w kręgle – Bowling Center „Łuczniczka”. 
Obiad

4.02.2020
wtorek

Wycieczka do Torunia: zwiedzanie oraz spektakl w Baju Pomorskim  pt. "Dziób w dziób".
Mała przekąska czyli II śniadanie.
Obiad

5.02.2020
środa

Pani Glina - zajęcia warsztatowe: robienie świec żelowych oraz zajęcia w MDK1 (podział
na dwie zamienne grupy zajęciowe ).
Mała przekąska czyli II śniadanie.
Projekcja filmu w kinie Helios "Superpies i Turbokot".
Obiad

6.02.2020
czw.

Grupa młodsza: "Majsterkowo" warsztaty w Castoramie, potem zajęcia w MDK1
Grupa starsza: zajęcia w MDK1, potem  "Majsterkowo" warsztaty w Castoramie
Mała przekąska czyli II śniadanie.
Obiad

7.02.2020
piątek

Zabawa i rekreacja w Family Parku.
Mała przekąska na II śniadanie.
Obiad
Zakończenie półkolonii.

Każde dziecko powinno mieć przy sobie codziennie plecak, by schować tam „małą przekąskę”. 
Może też wziąć z domu coś do picia. Napój gorący (sok z wodą) podajemy tylko w niektóre dni 
w MDK-u. Codziennie należy mieć przy sobie Bydgoską Kartę Miejską. Program może ulec 
zmianom z przyczyn niezależnych od MDK1.


