
KIDS for One Planet 
Półkolonie z ekologią na wesoło

dla dzieci 5-10 lat

Terminy: 15-19.01.2018 - 22-26.01.2018

godz. 8:30-17:30

ul. Czeczota 31, Warszawa (Mokotów)



NASZA FILOZOFIA

Zabawa to poważna sprawa Dobre jedzenie –  
i wszystkie wartości z tym 
związane – to jest ważne!

Otwartość, empatia, entuzjazm,  
ciekawość, szacunek
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Podczas zajęć plastycznych, upcyklingowych,  

wycieczek do parku… uczymy dzieci, dlaczego i 

jak dbać o środowisko, poczynając od drobnych 

codziennych zwyczajów

Kultywujemy różnorodność na wszystkich 

polach: jedzenie, kultura, języki,… Wszyscy 

animatorzy są polskojęzyczni, ale jedna 

animatorka dodatkowo rozmawia z dziećmi  
po angielsku

54 Różnorodność jest 
bogactwem… 

Aby się rozwijać się, dzieci potrzebują 

ruchu, zabawy, czytania, gier 

planszowych, wyzwań intelektualnych, 

chwili dla siebie 
Znajomość zasad zdrowego odżywania to 

kapitał na całe życie

Dbamy o środowisko,  
naturalnie!

Przekazujemy nasze wartości



8.30-9.30 - Zbiórka. W oczekiwaniu na komplet dzieci, czytamy książki, bawimy się w gry 

planszowe i rozmawiamy 

9.30-10.15 – Razem nakrywamy do stołu. Jemy śniadanie (sezonowa, zdrowa i lokalna 

żywność). W menu codziennie coś nowego - jeden dzień na słodko, drugi dzień bardziej na 

słono, do wyboru do koloru!

RAMOWY PLAN DNIA

Wszyscy animatorzy  są polskojęzyczni,   jedna animatorka rozmawia z dziećmi  
po angielsku

10.20-12.00 - Zajęcia edukacyjne elementami edukacji na rzecz środowiska - 

Jesteśmy światozmieniaczami!  

12.15-13.00 - Jemy pyszny obiad (sezonowa, zdrowa i lokalna żywność - bez 

pestycydów, pełnoziarniste zboże i mąki, naturalne zioła i przyprawy) 

13.00-14.30 - Idziemy do parku albo na plac zabaw 

14.30-16.00 - Warsztaty i zajęcia plastyczne i edukacyjne, spotkanie z gościem 

16.00-16.45 - Podwieczorek  

16.45-17.30 – Czekając na rodziców, bawimy się, czytamy, gramy…

Żywność sezonowa, 

zdrowa i lokalna  

jest bogata w wartości  

nie tylko spożywcze 



zabawy na świeżym powietrzu i atrakcyjne zajęcia z elementami edukacji na rzecz środowiska 

kreatywne i bardzo urozmaicone aktywności dostosowane do wieku i potrzeb dzieci

gry planszowe, szeroki wybór zabawek, książki, wspólne czytanie, quizy, zgadywanki,…

zabawny i konkretny kontakt z językiem angielskim 

rodzinną atmosferę

pełne wyżywienie: II śniadanie, obiad, podwieczorek i napoje przez cały dzień. Żywność sezonowa, 

zdrowa i lokalna - bez pestycydów, pełnoziarniste zboże i mąki, naturalne zioła i przyprawy. Podajemy 

mięso 2 razy w tygodniu, owoce i mało słodzony podwieczorek. 

pamiątkę z półkolonii: prace dzieci 

ZAPEWNIAMY

Najważniejsze informacje 
Terminy: 15-19 stycznia 2018 - 22-26 stycznia 2018 - Godziny zajęć: 08:30 – 17:30

Adres: ul. Czeczota 31, Warszawa (Mokotów, przy stacji metra Racławickiej)

Posiłki: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, napoje przez cały dzień

Cena za tydzień: 690 zł - rabat 5% na zapisy na 2 tygodnie - rabat 5% dla rodzeństwa 

Zapisy 
polkolonie@little-greenfinity - tel. 692 918 093


Każdy dzień półkolonii jest starannie zaplanowany, ale będziemy reagować na 

zainteresowania dzieci i dostosowywać program do ich potrzeb.

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o wpłatę zaliczki 200 zł, aby potwierdzić zapis. 



Firma konsultingowa ds. zrównoważonego rozwoju 
i CSR pomaga firmom ograniczać ich negatywny 
wpływ na środowisko podczas codziennej 
działalności. Firma realizuje także szeroko 
zakrojoną misję uświadamiającą: organizuje 
szkolenia dla pracowników, klientów firm i dla ogółu 
społeczeństwa, a także warsztaty edukacyjne  
w szkołach - od przedszkola po liceum.

Fundacja One Planet stawia sobie za cel edukację  
na rzecz środowiska poprzez różnego typu działania, 
warsztaty, konferencje, pikniki, targi, skierowane  
do małych i dużych świadomych obywateli.

KIM JEŚTESMY?

Virginie Little, założycielka firmy Little 
Greenfinity; razem z mężem stworzyła 

Fundację One Planet. Mama dwójki dzieci, 
które codziennie umacniają w niej 

szacunek dla naszej planety i inspirują do 
życia zgodnego z ekologią i dzielenia się 

z innymi dobrymi praktykami



virginie@little-greenfinity.com

polkolonie@little-greenfinity.com

Kontakt

Virginie Little 
+48 692 91 80 93

mailto:virginie@little-greenfinity.com
mailto:polkolonie@little-greenfinity.com

