
PÓŁKOLONIA ,,LATO 2019 w ZSP-3 Gliwice” - turnus II, termin: 08.07.2019-19.07.2019,
kierownik półkolonii: Beata Jurkiewicz

gr.  …........., sala........., wychowawca w 1 tyg.................................., w 2 tyg....................................

Półkolonia trwa od g. 8.00 do 16.00 (budynek przy ul. Żwirki i Wigury 85).
Obiady wydawane będą w g. 13.15-13.45.
Uczestnicy półkolonii mają zapewnioną wodę mineralną.
WAŻNE! W środy i w poniedziałek mamy basen, więc przypominam o potrzebnych akcesoriach 
związanych z korzystaniem z pływalni. 

PONIEDZIAŁEK
8.07.2019

WTOREK
9.07.2019

ŚRODA
10.07.2019

CZWARTEK
11.07.2019

PIĄTEK
12.07.2019

Osikowa Dolina
warsztaty plast.-
tech.,,Papuga 
z koszykiem”

gr.1,2,3

g.10.00-12.00
----------------------
Czary-Mary
gr. 1,2,3
g.14.00-15.30

Cinema City
gr.1,2,3

,,Agent kot”
g.10.00

----------------------
Kolejkowo 
gr.2
g.14.30

Basen Jasna

gr.1
9.00-10.00,

gr.2
11.00-12.00

gr.3
12.00-13.00
---------------------
Kolejkowo 
gr.1
g.14.30

Teatr Lata
,,Morskie 
opowieści”

g. 11.30-12.00 do 
13.00

----------------------

Kolejkowo 
gr.3
g.14.30

Basen Jasna

gr.1
9.00-10.00,

gr.2
11.00-12.00

gr.3
12.00-13.00

PONIEDZIAŁEK
15.07.2019

WTOREK
16.07.2019

ŚRODA
17.07.2019

CZWARTEK
18.07.2019

PIĄTEK
19.07.2019

Basen Jasna

gr.2
9.00-10.00,

gr.3
11.00-12.00

gr.1
12.00-13.00

Cinema City
gr.1,2,3

,,Alladyn”,
g.10.00

Basen Jasna

gr.3
9.00-10.00,

gr.1
11.00-12.00

gr.2
12.00-13.00

Da Grasso
Akademia 
Małego 
Kucharza

gr.1
10.30-11.30

gr.2
11.30-12.30

gr.3
12.30-13.30

Hala Jasna



Teatr Lata „Morskie opowieści"
To spektakl utrzymany w konwencji teatru ruchu( (rzadko 
spotykanej wśród teatrów dla dzieci), o lekkiej formie z 
wyraźnymi odniesieniami do  niemego kina. Wspaniała atrakcja 
nie tylko dla dzieci ale i dla całych rodzin, bowiem uczy i bawi jak
filmy z Charlie Chaplinem. 
Przesłaniem spektaklu jest myśl, iż ciągle czegoś szukamy nie 
dostrzegając, że to, co najcenniejsze jest tuż obok nas.
Choć początkowe relacje między głównymi bohaterami nie należą
do najbardziej udanych, to wspólne przygody zacieśniają ich 
więzi, co w finale kiełkuje prawdziwym uczuciem. Jest to więc 
spektakl nie tylko o odwiecznym pragnieniu i poszukiwaniu
przygód ale i o znalezieniu prawdziwego skarbu jakim jest 
przyjaźń.
 
 
Spektakl podbija publiczność w kraju i za granicą - prezentowany 
był na Międzynarodowych Festiwalach Teatralnych dla Dzieci 
i Młodego Widza w Austrii i Palestynie.
 
Reżyseria: Sławomir i Wioletta Dadej
Występują: Wioletta Dadej, Kamil Zawadzki, Mirosław Ogórek
Czas niezbędny na montaż i próbę 3h, na demontaż 1h. 
Czas trwania spektaklu 40 minut. 


