
„Filmowo- taneczne półkolonie z NSBaletową”  

Od 20.07. do 24.07.2020 

 

Tegoroczne półkolonie będą inne niż do tej pory. 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. 

Zamiast tego oferujemy mnóstwo tańca, ogrom zabawy i integracji! 

Każdego dnia półkolonii przeniesiemy się do świata przedstawionego z różnych, 

uwielbianych przez pociechy bajek. W poniedziałek zamienimy mury naszej szkoły 

w tajemniczą „Krainę Lodu”, we wtorek odczuwalna będzie magia z „Harrego 

Pottera”. W środę przenieśmy się na tropikalną wyspę z filmu                   

„Vaiana- skarb oceanu”, w czwartek otworzymy tajemniczą lampę Aladyna, 

rozpylając magiczną atmosferę w całej szkole. Na sam koniec naszej wyprawy 

przeteleportujemy się na teren Lwiej Ziemi z kultowego filmu ”Król Lew”. 

 

Całkowity koszt półkolonii wynosi: 470 zł 

Zaliczka: 170 zł należy wpłacić do 30 czerwca 2020r  

Pozostałą część opłaty należy uiścić najpóźniej do 13 lipca2020 

Opłaty za półkolonie: 

BNP Paribas 22 1750 0012 0000 0000 3305 7016 

Rezerwację miejsca na półkoloniach gwarantuje:  

- wpłata zaliczki, przesłanie (format PDF, skan) lub doniesienie karty 

zgłoszeniowej  

 

 



 

Cena półkolonii obejmuje: 

- opiekę podczas pobytu dziecka na półkoloniach  

- zajęcia taneczne  

- warsztaty tematyczne  

- obiady, przekąski, wodę do picia, owoce 

- materiały dydaktyczne 

- stroje do pokazów tanecznych 

- animatorzy zaproszeni do szkoły 

- ubezpieczenie NNW i KL 

 

 

 



„Filmowo- taneczne półkolonie z NSBaletową”  

Poniedziałek - 20.07.2020  

„Kraina Lodu”  

900 – 1000  balet    

1005- 11:05  taniec jazzowy  

1105-1115 przekąska/drugie śniadanie 

1115 - 1245  warsztaty kulinarno- plastyczne  

1300- 1400 obiad  

1415- 1545  zabawy powiązane z tematyką filmu  

1600 odbiór dzieci 

Wtorek 21.07.2020 

„Harry Potter” 

900- 1000  balet  

1005- 1105  hip hop  

1105-1115 przekąska/ drugie śniadanie 

1115- 1245  tworzenie magicznych świeczników z plasteliny i malowanie słoików  

1300- 1400  obiad  

1415- 1545  zabawy integracyjne powiązane z tematyką filmu 

1600 odbiór dzieci  

Środa 22.07.2020 

„Vaiana” 

900-1000 balet  

1005-1105  rock and roll 

1115- 1245 tworzenie scenek/ choreografii wzorując się na filmie „Vaiana” używając strojów 

dostępnych w szkole. 

1300- 1400 obiad  



1400- 1600 wyjście do parku Julianowskiego, przedstawienie choreografii w muszli koncertowej 

(w razie niepogody odbędą się warsztaty taneczne) 

1600 odbiór dzieci z parku przy muszli koncertowej (w razie niepogody obiór dzieci z budynku 

szkoły) 

Czwartek 23.07.2020 

 „Alladyn” 

900- 1000  balet  

1005-1105  tańce arabskie/wschodnie 

1105-1115  przekąska/ drugie śniadanie 

1115-1245  tworzenie scenek/ choreografii wzorując się na filmie używając strojów dostępnych w 

szkole. 

1300- 1400 obiad  

1415-1515 gimnastyka akrobatyczna  

1520-1600 zabawy integracyjne związane z tematyka filmu 

1600 odbiór dzieci 

 

Piątek 24.06.2020 

„Król Lew” 

900-1015 tworzenie postaci z filmu rysując kredą  po asfalcie  

1015-1115 konkursy ruchowe 

1150- 1250 zajęcia taneczne, tworzenie pokazu mody w połączeniu z tańcem 

1300-1400  obiad  

1410 -1540 Pokaz mody z użyciem strojów dostępnych w szkole 

1540- 1600 rozdanie dyplomów i niespodzianek w ramach ukończenia „Filmowych półkolonii z 

NSBaletową”  

1600 odbiór dzieci  
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