
Harmonogram półkolonii ALE KOSMOS!!!
Data Temat i rodzaj zajęć* Opis zajęć Co przygotować? Czytelny podpis opiekuna prawnego

potwierdzający obecność dziecka na
poszczególnych zajęciach

01.07.2019 
(poniedziałek)
godz. 10:00-14:00
20 zł

Projektujemy Skafander
i dietę kosmonauty! 

Zajęcia kulinarno-kreatywne.

Dzieci poznają budowę Układu Słonecznego, 
popularyzacja zdrowego odżywiania – 
przygotowanie owocowych przekąsek i 
napojów, przygotowanie skafandrów 
kosmicznych.

Kapcie na zmianę

03.07.2019 
(środa)
godz. 10:00-14:00
20 zł

Budujemy rakietę!

Zajęcia kreatywno-plastyczne

O podbijaniu kosmosu przez ludzkość słów 
kilka, budowanie rakiet z przygotowanych 
materiałów, m.in. Klocków konstrukcyjnych

Kapcie na zmianę

05.07.2019 
(piątek)
całodniowa
100 zł.**

Kosmiczna wyprawa!

Wycieczka 

Zwiedzanie planetarium, EC1, warsztaty 
konstrukcyjne, obiad, dwie godziny w Parku 
Trampolin

Legitymacja, woda

08.07.2019
 (poniedziałek)
godz. 10:00-14:00
20 zł

Marsjanie przybyli!

Zajęcia kreatywno-naukowe

Eksperymenty naukowe, omówienie procesu 
krystalizacji, przygotowanie slime, kryształów

Kapcie na zmianę

10.07.2019 
(środa) 
godz. 10:00-14:00
20 zł

Kosmici atakują!

Zajęcia kreatywno-naukowe

Mały Książę, przyjazny kosmita, wprowadzi nas 
w świat emocji. Dzieci wykonają tęczowych 
kosmitów i powiedzą dlaczego możnaby się 
takich kolorowych stworków bać. Potem 
przygotują proszek Hilo i przeprowadzą 
kolorową batalię, po której sami staną się 
kolorowymi stworkami.

Ubrania na zmianę, 
ręcznik, buty na 
zmianę



12.07.2019 
(piątek)
Całodniowa
100 zł**

Nowe miejsca są jak
nowe Galaktyki

Wycieczka

Zwiedzanie Piotrkowa Trybunalskiego, 
Tomaszowa Mazowieckiego i okolic

Legitymacja, woda

05.08.2019 
(poniedziałek)
godz. 10:00-14:00
20 zł

Walka z gorącymi
meteorytami!

Zajęcia sportowo-ruchowe

Strzelanie rzutkami do celu (baloniki z farbami), 
gry i zabawy ruchowe, wielka bitwa wodna!

Ubrania na zmianę, 
ręczniki, buty na 
zmianę

07.08.2019 
(środa) 
godz. 10:00-14:00
20 zł

Matplaneta i latające
talerze

Zajęcia kreatywno-naukowe

Jak wyobrażano sobie kosmos „dawno” temu?
Matematyczna Zgaduj-Zgadula, robienie 
podkładek pod latające talerze pełne 
nieziemskich wypieków przygotowanych pod 
okiem pań z Koła Gospodyń Wiejskich Grotniki-
Ustronie

Kapcie na zmianę, 
pudełko 
śniadaniowe

09.08.2019 
(piątek)
całodniowa
100 zł.**

Zwiedzamy nową
Miastoplanetę!

Wycieczka

Zwiedzanie Łęczycy, Skansenu Łęczycka 
Chłopska Zagroda Doliny Skrzatów i Kłodawskiej
Podziemnej Trasy Turystycznej + obiad

Legitymacja, woda

W ramach wycieczek zapewniamy ubezpieczenie i obiad, a w ramach zajęć stacjonarnych II śniadanie  – nie ponosimy odpowiedzialności za kieszonkowe czy wartościowe przedmioty
powierzone dzieciom.

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tematyki zajęć w zależności od warunków atmosferycznych

**Przy udziale 30 osobowej grupy, w razie braku odpowiedniej grupy chętnych, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki lub zmniejszenie liczby planowanych atrakcji


