
 26-30 czerwca 2017r. 
 

Półkolonie dla młodego odkrywcy 

   „SCIENCE IS FUN” 

 
Ciecz newtonowska? Ruchome piaski? Latające rakiety? Wulkany? Właściwości 
cieczy? Farby 3D? Wędrująca woda? Lawowe lampy? Przyroda wokół nas? To tylko 
część zagadnień, którymi będziemy zajmowali się w trakcie naszego 
eksperymentalnego tygodnia. 
Czekają na Was nie tylko ciekawe eksperymenty, ale również ekscytujące zabawy 
ruchowe, bajkoczytanie w języku angielskim i wiele innych. Jeśli jesteś ciekawym 
świata, to te zajęcia są zdecydowanie dla Ciebie! Moc atrakcji gwarantowana! 

Zajęcia prowadzone w językach polskim i angielskim. 
  
 
Ramowy plan dnia: 
 
7:30-8:30   zabawa 
8:30-9:00   śniadanie 
9:00-10:30   zajęcia tematyczne 
10:30-11:15  przerwa  
11:15-12:00  zajęcia tematyczne 
12:00-12.30  obiad 
12:40-14.40  zajęcia tematyczne 
14:40-15.15  podwieczorek 
15:30-17:30  zabawa 
 
cena: 499 zł 
 
Cena obejmuje opiekę i zajęcia w godz. 7.30-17.30, posiłki, ubezpieczenie NNW, 
zajęcia dodatkowe w Centrum Nauki Experyment. 
 
 

 



 
3-7 lipca 2017r. 

Półkolonie dla młodego odkrywcy 
 

 „ARTS, CRAFTS and DESIGN” 

 
 
Lubisz tworzyć własne konstrukcje? Interesuje Cię  wykorzystanie surowców 
wtórnych? Gwoździe, igły i klej nie są Ci straszne? To zdecydowanie zajęcia dla 
Ciebie! 
Będziemy tworzyć kolaże, drobne meble i ozdoby do domu i ogrodu, będziemy uczyli 
się m.in. pracować techniką decoupage, zajmiemy się projektowaniem domów i 
ogrodów. Stworzymy własny mini-ogródek oraz przy pomocy Pana architekta- 
projekt idealnego miasta.  
 

 Zajęcia prowadzone w językach polskim i angielskim. 
 
Ramowy plan dnia: 
 
7:30-8:30   zabawa 
8:30-9:00   śniadanie 
9:00-10:30   zajęcia tematyczne 
10:30-11:15  przerwa  
11:15-12:00  zajęcia tematyczne 
12:00-12.30  obiad 
12:40-14.40  zajęcia tematyczne 
14:40-15.15  podwieczorek 
15:30-17:30  zabawa 
 
cena: 499 zł 
Cena obejmuje opiekę i zajęcia w godz. 7.30-17.30, posiłki, ubezpieczenie NNW, 
dodatkowe warszaty w ramach Gdynia Design Days. 
 



 
 

24-28 lipca 2017r. 
Półkolonie dla młodego odkrywcy  

 

„Z TARCZĄ I PIÓRKIEM DOOKOŁA ŚWIATA” 

 
 
Jeżeli interesują Cię życie codzienne, wierzenia i nauka z okresu starożytności, jesteś 
fanem rycerzy z okresu średniowiecza, zastanawiasz się jakie zwyczaje przetrwały do 
czasów współczesnych- czy sałatka grecka jest naprawdę grecka? Czy silny Altas 
podtrzymuje nasze niebo i dlaczego Rzymianie i Wikingowie tak świetnie radzili sobie 
na polu walki? - to te zajęcia są zdecydowanie dla Ciebie! Poznamy wynalazki z 
czasów antycznych, które ułatwiają nam życie do dziś, rozwiążemy zagadki Pitagorasa 
oraz sprawdzimy swoją mężność w Parku Linowym. 
 
 
Ramowy plan dnia: 
 
7:30-8:30   zabawa 
8:30-9:00   śniadanie 
9:00-10:30   zajęcia tematyczne 
10:30-11:15  przerwa  
11:15-12:00  zajęcia tematyczne 
12:00-12.30  obiad 
12:40-14.40  zajęcia tematyczne 
14:40-15.15  podwieczorek 
15:30-17:30  zabawa 
 
cena: 499 zł 
 
 
Cena obejmuje opiekę i zajęcia w godz. 7.30-17.30, posiłki, ubezpieczenie NNW, 
dodatkowe wyjście na basen oraz do parku linowego. 


