RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ
15-19.01.2018 Minionki: Karnawałowe Szaleństwo
Dzień I - Minionki na festiwalu w Wenecji
Kevin, Bob i Stuart mieli dość zimowej pogody więc postanowili wyjechać na wycieczkę. Razem z nimi
wyruszamy w podróż do zatopionego miasta we Włoszech. Tajemnicze maski i urocze gondole to
wizytówka Karnawału w Wenecji. Razem z Kevinem poznamy historię zatopionego miasta a Stuart i Bob
pomogą nam w stworzeniu karnawałowych masek.
Integracja z grupą i trenerem
Historia karnawału
Tradycja i kultura karnawału Weneckiego

Dzień II - Minionki jadą do Rio
Prosto z Wenecji przenosimy się do słonecznego i roztańczonego Rio. Kevin Bob i Stuart poznają tam
kulturę i tradycje Brazylijczyków oraz historie karnawału. Pełne kolorów i piór stroje zachwyciły Minionki
do tego stopnia, ze sami postanowili takie stworzyć i wziąć udział w zabawie. Będziemy mieli możliwość
poćwiczenia powietrznych akrobacji, które na pewno przydadzą nam się podczas tańców na karnawale.
Wycieczka – Hangar 646 lub FunClimb
Tworzenie komiksu: Minionki na karnawale
Tradycja i kultura karnawału w Rio

Dzień III - Kevin, Stuart i Bob tworzą własna orkiestrę
Pomysłowe Minionki chcą stworzyć swoja własna orkiestrę. Zanim to jednak nastąpi sprawdzą czy
muzyka może służyć eksperymentom. Czy fala dźwięku może zgasi płomień świeczki ? Czy kieliszki z
wodą to dobry pomysł na instrument? Tego wszystkiego dowiemy się podczas gali muzycznych
eksperymentów.
Festiwal eksperymentów
Tworzymy orkiestrę
Nasz własny karnawał- pomysł i plakat

Dzień IV - Przygotowania do Karnawału według Minionków
Z gotową orkiestrą, wiedzą o najsłynniejszych karnawałach, z gotowymi strojami Minionkowy Karnawał
prawie gotowy. Musimy przygotować zaproszenia, oraz listę gości, wybrać muzykę i udekorować salę. To
dużo pracy, ale dzięki pomocy Minionków damy radę.
Wycieczka – Zimowe szaleństwo/ Kino (decyzja uzależniona od pogody)
Księga pamiątkowa Minionków
Projekt strojów na karnawał

Dzień V - Karnawał w krainie Minionków
Bob zatęsknił za zimową pogodą. Razem z pozostałymi Minionkami wracamy do Warszawy, żeby
pocieszy Boba wyruszamy na Lodowisko. Specjalnie dla Stuarta urządzamy nasz własny karnawał, a dla
Kevina szykujemy mini wystawę pamiątkowych zdjęć z naszych podróży.
Wycieczka – Zimowy Narodowy
Bal Karnawałowy Minionków
Pożegnanie z grupą – rozdanie dyplomów i zakończenie turnusu

