
Tydzień I -  Ale kosmos!      
 
poniedziałek 30.01 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 zasady udziału w warsztatach i zabawy integracyjne  
11.30 – 13:30 warsztat plastyczny Niebo vol 1 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 - 17:00 gry i zabawy  (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
wtorek 31.01                                            
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat plastyczny Niebo vol 2  
12.30 - 13.30 warsztat „Taniec we wszechświecie” 
13:30 - 14:30 obiad  
15:00 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
środa 1.02 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry         
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00 - 13:00  wycieczka Muzeum Fotografii „my(d)lenie oczu” (11:00) 
13:30 - 14:30 obiad 
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
czwartek 2.02 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:30 warsztat plastyczny - Kosmos  
12:00 - 13.30 warsztat Żywa Lekcja Muzyki  
13:30 - 14:30 obiad   
14:30 – 17:00 gry i (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
piątek 3.02 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztaty plastyczne kosmiczne pojazdy   
11:30 - 13:30 kosmiczne warsztaty bębniarskie GAIA 
13:30 - 14:30 obiad  
14:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 
 
 
 

 

 
 



Tydzień II  Projektuj, realizuj, baw się! 
 
poniedziałek 6.02                                                                       
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 10:00 zasady udziału w warsztatach i zabawy integracyjne 
10:00-12:30 warsztaty animacji filmowej 
13:00 -14:00 posiłek 
14:00-15:30 Warsztat plastyczny - Bałwany 
15:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
wtorek 7.02                                                                                               
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 - 11:00 warsztat animacji filmowej 
11:00 – 12:30 pokaz filmów animowanych 
13:00 - 14:00 obiad  
14:00 – 15:30 Warsztaty taneczne 
15:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
środa 8.02                                                                          
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry         
09:00 – 9:30 drugie śniadanie (własne) 
9:30 – 12:00 warsztat animacji filmowej 
13:00 – 14:00 obiad 
14:00 – 15:30 warsztat produkcji dźwięku z użyciem oprogramowania 
15:30 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
czwartek 9.02 
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
10:00-13:30 Wizyta w Studio Nagraniowym w Dworku Białoprądnickim 
13:30 - 14:30 obiad  
14:30 – 16:00 Warsztat plastyczny „Mrozem malowane” 
16:00 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 
 
 
piątek 10.02   
08:00 - 09:00 możliwość przyprowadzania uczestników, gry 
09:00 – 09:30 drugie śniadanie (własne) 
09:30 – 12:00 warsztat animacji filmowej 
13:00-14:00 obiad 
14:00 – 16:00 warsztaty bębniarskie 
16:00 – 17:00 gry i zabawy (możliwość odbierania dzieci do 17:00) 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 
 


