WAKACJE 2019
1 lipca – 30 sierpnia
Zapraszamy dzieci na tygodniowe lub miesięczne turnusy wakacyjne.
W lipcu i sierpniu zajęcia odbywają się w tygodniowych blokach tematycznych,
które przedstawiamy poniżej.
Zapewniamy dzieciom wiele atrakcji łączących w sobie różne aktywności
- plastyczne, muzyczne, kulinarne, sportowe - i dużo ruchu na powietrzu.

TURNUSY TYGODNIOWE: 5 DNI (poniedziałek – piątek)
Pobyt do 13.00: 300 zł za tydzień
(codziennie dwa śniadania, obiad: I danie – zupa)
Pobyt całodzienny (7.00 – 19.00): 500 zł za tydzień
(codziennie dwa śniadania, obiad: I danie – zupa i II danie, dwa podwieczorki)

TURNUSY MIESIĘCZNE: lipiec – sierpień
Pobyt do 13.00: 800 zł za miesiąc
(codziennie dwa śniadania, obiad: I danie – zupa)
Pobyt całodzienny (7.00 – 19.00): 1200 zł
(codziennie dwa śniadania, obiad: I danie – zupa i II danie, dwa podwieczorki)

ZAPRASZAMY!

Turnusy

Tematy zajęć

2 – 6 lipca

WEHIKUŁ CZASU – Świat za sto lat
TIME MACHINE
Zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat za sto lat...
Wymyślamy stroje, tworzymy wynalazki i budujemy “miasto przyszłości”.
Konstruujemy wehikuł czasu, który przenosi nas w przyszłość.

8 – 12 lipca

MORSKIE GŁĘBINY – Rafa koralowa bez tajemnic
DOWN ON DEEP CORAL REEFS
Odkrywamy podwodny świat – morskie stworzenia i roślinność.
Tworzymy podwodny świat w ... słoiku.
Poznajemy miejsca na mapie świata z najpiękniejszymi rafami koralowymi.

15 – 19 lipca

SPORTOWO-DRUŻYNOWO – Zdrowa rywalizacja
THE SPORTS TEAM SECRETS
Podczas zabaw i gier zespołowych poznajemy zasady fair play
oraz dowiadujemy się co to jest teamwork i dlaczego jest potrzebny.
Zamieniamy ogród i przestrzeń wokół przedszkola w bieżnie, boiska, a nawet stadion.

22 – 26 lipca

29 lipca – 2 sierpnia

5 – 9 sierpnia

12 – 14 sierpnia

19 – 23 sierpnia

26 – 30 sierpnia

W KRAINIE BAJEK I BAŚNI – Nasi ulubieni bohaterowie
FAIRY-TALES CHARACTERS
Wcielamy się w naszych ulubionych bohaterów bajek i baśni.
Tworzymy kostiumy, organizujemy przebieranki
i prezentujemy swoje pomysły na pokazie.
A naszą kreatywność uwieczni ciekawa sesja zdjęciowa.
KULTURA OD KUCHNI – Od Ameryki po Azję
BEYOND THE KITCHEN’S WALLS
Eksplozja smaków, kolorów i konsystencji - zagłębiamy się w bogaty świat kulinariów.
Poznajemy i smakujemy potrawy z różnych zakątków świata:
Włoch, Algierii, Brazylii, Japonii, Indii i wielu innych...
Przy okazji wspólnego gotowania poznajemy
różne kultury podawania i spożywania posiłków.
ALOHA! HAWAJE – Egzotyczna przygoda
HAWAIIAN ADVENTURE
Poznajemy kulturę i zwyczaje egzotycznej wyspy, budujemy hawajski dom, rysujemy
palmy kokosowe, próbujemy egzotycznych owoców.
Poznajemy tradycyjny taniec Hula przy akompaniamencie pieśni Mele
- nie może zabraknąć spódnic z trawy i kwiatowych wieńców.
Bawimy się “na plaży” – przechodzimy pod liną, próbujemy “nurkowania”.
MALI FLORYŚCI – Roślinne inspiracje
FLORAL INSPIRATIONS
Tworzymy niezapomniane dzieła z żywych kwiatów i roślin.
Mandale, zielniki, pachnące kompozycje.
Drzewa, krzewy i kwiaty – za pomocą farb oddajemy ich piękno.
A w przerwach szukamy w trawie czterolistnej koniczyny.
LOS INDIOS – W indiańskiej wiosce
INDIAN VILLAGE
Zmieniamy przedszkole w indiańską wioskę. Poznajemy życie i zwyczaje Indian.
Szyjemy ubrania, budujemy instrumenty, projektujemy i tworzymy ozdoby,
biżuterię i talizmany, przygotowujemy indiańskie smakołyki.
Indiańską przygodę wieńczy wspólne muzyczno-taneczne spotkanie przy ognisku.
MUZYKA OD A DO Z – Znane rytmy z całego świata
MUSIC TIME
Poznajemy różne gatunki muzyczne. Każdego dnia inspirują nas inne, znane i lubiane
rytmy i melodie (rock, pop, metal, country, hip-hop, reggae, blues i inne).
Komponujemy muzykę, piszemy teksty, tworzymy własne układy choreograficzne.

