Półkolonie 2019

Wejdź
znajdź lampę Aladyna,
Wejdź do
do Jaskini
Jaskini Cudów,
Cudów,znajdź
potrzyj
potrzyj ją……..
ją……..ii sprawdź, co będzie się działo!

Przyjdź do Akademii, przekonaj się czy wrota
Jaskini otworzą się przed Tobą!

Ciii…..

Czy słyszysz jaka jest odpowiedź???

ATRAKCJE I WYCIECZKI W PROGRAMIE
Całodzienny wyjazd na Farmę Iluzji
Wycieczka do Kompleksu Basenowego
Wycieczka do parku trampolin Hangar 646

Warsztaty w Akademii i słodki
spacer na gofry

TERMINY:

24.06 -28.06.2019
08.07 -12.07.2019

5

Zapraszamy na
dni super zabawy!
Na koniec turnusu nagroda dla każdego ucz
estnika

22.07 -26.07.2019

CENA: 740 pln
Dla Klientów Akademii

640 pln

Cena zawiera pełne wyżywienie: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek,
bilety wstępu podczas wycieczek, przejazdy oraz ubezpieczenie.

Program realizowany w godzinach
900 – 1630
W godzinach 800-900 oraz 1630-1730
działa świetlica dla dzieci.

Patronat wydawnictwa
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Półkolonie 2019

Dzień 1
Wyrusz w podróż pełną przygód

• Gry i zabawy integracyjne.
• Wpraw w ruch latający dyw
an – festiwal
latających eksperymentów!
• Słodki spacer na gofry.
• Słuchamy inspirujących opo
wieści starego bajarza.

Dzień 2 – Wyprawa do oazy

• Wycieczka do kompleksu basenowego
– zabawa w krystalicznie czystej,
Znam swojego wychowawcę i pozostałych uczestników półkolonii.
orzeźwiającej wodzie.
Jestem częścią wyjątkowej grupy, z którą mogę się identyfikować.
• Fatamorgana na naszej drodze – jak ominąć
Poznaję historie z „Tysiąca i jednej nocy”.
fatamorgany w życiu?
• Podróże małe i duże. Co jest ważniejsze
„cel” czy „droga”?
• Dlaczego pustynia jest sucha?
Sprawdźmy to poprzez eksperymenty!

Uczę się i odkrywam:

Uczę się i odkrywam:

DZIEŃ 3 - jASKINIA CUDÓW

Wiem jak rozpoznać i naprawić złudne przekonania
dotyczące mojego życia.
Uczę się nowego spojrzenia na problemy w swoim życiu

• Sprawnościowe zmagania w Jaskini Cudów
wycieczka do parku trampolin - Hangar 646.
• Masz trzy życzenia – co wybierzesz?
• Jak osiągnąć wymarzone cele
– poznajemy metodę Goal Mappingu.
• Swoje cele najlepiej osiągać zespołowo
– trening pracy w grupie, ustalania priorytetów
i realizacji celów.
• Wywołujemy dżina z lampy!

Zażywam zdrowego ruchu w wodzie.
Wiem jak działa obieg wody w przyrodzie.
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• Całodzienna wycieczka na Farmę Iluzji
w Mościskach.
• Lekcja edukacyjna „Iluzja na wesoło”.
• Zobaczymy lewitujący kran, komnatę
Amesa, tunel zapomnienia, niemożliwy
trójkąt i wiele innych osobliwości, które
wypełnią nam głowy nowymi pomysłami.

DZIEŃ 5
Opowieści z tysiąca i jednej nocy

• Seans jak w kinie, film „Aladyn”, popcorn i…
orzeźwiający sherbet do picia.
• Tworzymy orientalne kreacje balowe
turbany, bisthy i shimmer.
• Przygotowujemy bal w pałacu sułtana Agrabahu.
• Rozdanie nagród i pamiątkowych dyplomów.

Uczę się i odkrywam:

Czym jest magia w dzisiejszym świecie?
Jak działają iluzjoniści?
Wiem, gdzie kończy się rzeczywistość a zaczyna iluzja.

Uczę się i odkrywam:
Czuję satysfakcję ze wspólnie spędzonego czasu.
Poznaję kulturę orientu, stroje, zwyczaje kulinarne, muzykę.
Spędzam fantastyczne chwile ze swoją grupą i wychowawcą.
Organizuję bal, świetnie się bawię
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