PÓŁKOLONIE ZIMOWE W EXPERYMENTARIUM
Podczas tegorocznych ferii uczestnicy półkolonii będą mieli okazję do przeżycia niezapomnianych
przygód związanych z różnymi dziedzinami nauki i kultury. Zaplanowany przez nas program zapewnia
nicodzienne atrakcje na każdy dzień. Co istotne, w tym roku przygotowalismy zupełnie inną – zarówno
fabularnie, jak i w zakresie zajęć – ofertę na każdy tydzień ferii. Na proponowany przez nas, autorski program
składają się zajęcia zorganizowane w nietypowych miejscach, prowadzone przez pasjonatów i ekspertów
danej dziedziny. Chcemy poszerzać horyzonty, rozwijać kreatywność i zaciekawiać światem uczestników
półkolonii. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

I TURNUS
”MISJA: Kosmiczna Odyseja”

II TURNUS
”W poszukiwaniu zaginionego skarbca”

Lecimy w kosmos! Przeżyjmy razem kosmiczna przygodę.
Przez pięć dni półkolonii, przygotujemy młodych
astronautów na odbycie kosmicznej misji na nieodkrytą
dotychczas planetę. Uczestnicy półkolonii zdobędą wiedzę
o Wszechświecie, nabiorą kondycji na przygotowanych
sportowych zajęciach oraz zbudują rakietę, którą wyruszą
w kosmiczną podróż.

Profesor Einstein ukrył lodowy skarb do, którego młodych
poszukiwaczy doprowadzić może tylko mapka. Zadanie nie
jest jednak proste, ponieważ Profesor pociął mapkę na
kawałki i rozrzucił je w różnych miejscach. Aby zdobyć całą
mapę, młodzi poszukiwacze, muszą wykonać zadania
przygotowane przez sprytnego Naukowca!

W programie:
I TURNUS
- Zwiedzanie Experymentarium z grą tematyczną
- Laboratorium Slime

II TURNUS
- Zwiedzanie Experymentarium z grą tematyczną
- Kolorowe kręgle - GRAKULA

WTOREK

- Warsztaty „Atlas chmur”
- Film w Cinema City „Hubble 3D”
- Stratosfera – ścianka wspinaczkowa

- Zajęcia artystyczne w MS2 „Była sobie sztuka
czyli odlewy gipsowe”
- Warsztaty naukowe „Tlen i dwutlenek węgla”

ŚRODA

- Zajęcia w Planetarium EC1
- Zajęcia plastyczno –techniczne „Moja planeta”

- Warsztaty taneczne „ W świecie hip hopu”
w Equrolla Dance Studio
- Warsztaty "Mały detektyw"

CZWARTEK

- Warsztaty naukowe „ Cztery żywioły”
- Zimowe laboratorium chemiczne

- Majsterkowo - warsztaty budowlane
- Pokaz z ciekłym azotem

PIĄTEK

- Warsztaty naukowe „ Odkrywamy tajemnice wody”
- Wrotki w Kołowrotki
- Turniej Arena Laser Games

- Warsztaty „Mikrobiologia” na UŁ
- Lodowisko
- Turniej Arena Laser Games

PONIEDZIAŁEK

Zapewniamy:






Zajęcia programowe w godzinach 09:00 – 16:00,
Dwudaniowy obiad z podwieczorkiem,
Opiekę i zaangażowanie doświadczonych animatorów,
Wycieczki bez dodatkowych opłat,
Atrakcyjny program.

Informacje organizacyjne:
TERMIN:

I turnus: 11.02-15.02.2019,

II turnus: 18.02-22.02.2019

KOSZT: 460 zł – przy zapisie do 6 stycznia 2019 roku.
490 zł – przy zapisie po 6 stycznia 2019 roku.
Przy zapisie dziecka na dwa turnusy obowiązuje dodatkowa zniżka - 10 zł na każde dziecko.
Przy zapisie dwójki dzieci na jeden turnus obowiązuje dodatkowa zniżka – 10 zł na każde dziecko
Szczegóły i zapisy w kasie Experymentarium oraz pod numerem telefonu 42 633 52 62
lub drogą mailową biuro@experymentarium.pl

