
 

 

 

Program półkolonii letnich  

I turnus 

28.06 - 2.07.2021 r. 

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, ul. Żabia 5 

 

Każdego dnia prosimy o zaopatrzenie dziecka w maseczkę ochronną, buty na zmianę 

(w plastikowych workach). 

 

 

 

 

Poniedziałek 28.06.2021 r. 

Prosimy o przygotowanie dziecku  butów sportowych na jasnej podeszwie. 

 

godz.  8.00-8.10 – zbiórka dzieci i potwierdzenie obecności,  

godz.  8.10-8.30 – spotkanie organizacyjne, zapoznanie z programem i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi 

na półkoloniach, w tym z zagrożeniami związanymi z COVID-19, podział na grupy, 

godz. 8.30-9.10– zajęcia warsztatowe w grupach: plastyczne, 

godz. 9.10-9.30 – przejście do Kręgielni „Comic Bowling”, ul. Częstochowska 14, 

godz. 9.30-10.30 –zabawa w kręgielni „Comic Bowling”, 

godz. 10.30-10.50 – powrót do MDK, 

godz. 12.30-13.00 – obiad - catering z firmy „Catering rodzinny”, 

godz. 13.00- 16.00  – zajęcia warsztatowe w grupach: muzyczne, informatyczne  (w przerwie podwieczorek), 

godz. 16.00 – rozejście się dzieci do domów. 

 

 

 

Wtorek 29.06.2021 r. 

Prosimy o przygotowanie dziecku sportowych butów (typu trampki, adidasy). 

W zależności od pogody prosimy o zaopatrzenie dziecka w czapkę chroniącą przed słońcem lub kurtkę 

od deszczu. 

 

godz. 8.00- 8.15 – zbiórka dzieci i potwierdzenie obecności,  

godz. 8.20-9.00 – przejazd autokarem do FastParku Fasty, Szosa Knyszyńska 21, 

godz. 9.00-13.00 – zabawa w parku linowym FastPark, 

godz. 13.00 – 13.30 – przejazd autokarem do MDK, 

godz. 13.30-14.00 – obiad - catering z firmy „Catering rodzinny”, 

godz. 13.00-16.00 – zajęcia warsztatowe w grupach: informatyczne, j. angielski (w przerwie podwieczorek), 

godz. 16.00 – rozejście się dzieci do domów. 

 

 

 

 



 

 

Środa 30.06.2021 r. 

Prosimy o przygotowanie dziecku stroju do ćwiczeń 

 

godz. 8.00 – zbiórka dzieci i potwierdzenie obecności,  

godz. 8.05 – 9.30 – zajęcia warsztatowe w grupach: teatralne, informatyczne, 

godz. 9.30-12.30 - konstruowanie robotów Lego – zajęcia ze Spice Gears, 

godz. 12.30-13.00 – obiad - catering z firmy „Catering rodzinny”, 

godz. 13.00-14.20 – zajęcia warsztatowe w grupach: taneczne, j. angielski,   

godz. 14.20-14.50 – podwieczorek, 

godz. 14.50-15.30 - zabawy sportowe i rekreacyjne w ogrodzie, 

godz. 16.00 – rozejście się dzieci do domów. 

 

 

Czwartek 1.07.2021 r. 

W zależności od pogody prosimy o zaopatrzenie dziecka w czapkę chroniącą przed słońcem lub kurtkę 

od deszczu. 

 

godz. 8.00-8.15  – zbiórka dzieci i potwierdzenie obecności,  

godz. 8.20-9.00 – przejazd autokarem na wycieczkę do Supraśla, 

godz. 9.00 – 12.00  – zabawa w Wiosce Indiańskiej w Supraślu, warsztaty, ognisko z kiełbaskami, 

godz. 12.00-12.30 – przejazd autokarem do MDK, 

godz. 12.50-13.20 – obiad - catering z firmy „Catering rodzinny”, 

godz. 13.20-16.00 – zajęcia warsztatowe w grupach: szachowe, teatralne, krawieckie (w przerwie podwieczorek), 

godz. 16.00 – rozejście się dzieci do domów. 

 

 

 

Piątek 2.07.2021 r. 

Prosimy o przygotowanie dziecku stroju do ćwiczeń i butów sportowych na jasnej podeszwie. 

 

godz. 8.00 – zbiórka dzieci i potwierdzenie obecności,  

godz. 8.05-8.40 – zajęcia warsztatowe w grupach: taneczne, plastyczne, 

godz. 8.40-9.10 – przejście do SP nr 26,  

godz. 9.10-10.30 – zabawy sportowe i rekreacyjne na sali gimnastycznej w  SP nr 26, 

godz. 10.30-11.00 – powrót do MDK, 

godz. 11.00-12.30 – zajęcia warsztatowe w grupach: plastyczne, 

godz. 12.30-13.00 – obiad - catering z firmy „Catering rodzinny”, 

godz. 13.00-13.30 – przejście do kina Helios „Jurowiecka”, 

godz. 13.30-15.30 – seans w kinie „Raya i ostatni smok” 

godz. 15.30-16.00 – powrót do MDK, podwieczorek 

godz. 16.00 – rozejście się dzieci do domów. 

 

 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie. 

 


