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TYDZIEŃ I

PONIEDZIAŁEK

Jak miło widzieć Was w Akademii Pana Kleksa! Gotowi na

niezapomnianą przygodę? Poznajmy się lepiej, aby wspólnie

bawić się podczas wyjątkowych "lekcji"! Przygotujemy

dzienniczki, do których zbierać będziemy odznaki za udział w

zajęciach. Przypomnimy sobie największe przeboje podczas

quizu muzycznego, a podczas specjalnej ceremonii zostaniemy

oficjalnie pasowani na nowych członków Akademii! Wieczór

zakończymy filmową podróżą w świat bajki.

10:00 - 11:00 Witajcie w naszej bajce - zabawy integracyjne

11:00 - 12:00 Przygotowanie dzienniczków na piegi

14:30 - 16:00 Jaka to piosenka? - quiz muzyczny

16:00 - 17:00 Ceremonia powitania nowych uczniów

Akademii

19:00 - 20:30 Seans filmowy



WTOREK

Powitajmy wspólnie nowy dzień, rozciągając się i

rozgrzewając. Czeka nas dziś dużo pracy podczas lekcji

przędzenia liter. Dzięki uprzejmości Mateusza założymy

magiczną czapkę bogdychanów, wcielając się w przeróżne

postacie, pobawimy się również w rytm muzyki - będzie

bajecznie! Wyruszymy również na wyprawę, aby dowiedzieć

się, do jakich bajek prowadzą tajemnicze furtki... Ciekawe, czy

Rodzice odważą się wyruszyć z nami?

10:00 - 11:00 Biegać, skakać... - poranna rozgrzewka

11:00 - 12:00 Przędzenie liter

14:30 - 15:30 Magiczna czapka bogdychanów - kalambury

15:30 - 17:00 Zabawy z chustą i mini disco

19:00 - 20:30 Klucze do bajek - gra terenowa dla całej

rodziny



ŚRODA

Czy lubicie podróże? Przypomnijmy sobie zatem garść

informacji ze świata podczas zaskakującej lekcji geografii. Aby

stworzyć fantastyczne zabawki, odwiedzimy Dziewczynkę z

zapałkami. To jeszcze nie koniec - pora na kleksografię, czyli

szaloną zabawę z kleksami! Wieczorem sprawdzimy zaś swoją

wiedzę, podczas wyjątkowo trudnego teleturnieju...

10:00 - 12:00 Geografia - zajęcia z piłką i mapą

14:30 -15:30 Z wizytą w bajce Andersena - warsztaty

kreatywne

15:30 - 17:00 Kleksografia

19:00 - 20:30 Milionerzy



CZWARTEK

Czy dziś się wam spało? Pan Kleks czeka, aby zebrać wasze

senne marzenia i przygotować z nich magiczne pastylki. Jest

też ciekaw, kto zapamiętał najwięcej szczegółów z książki

pana Brzechwy? Wyruszymy również poobserwować

przyrodę pod pretekstem polowania na motyle. Pozwolimy

nieco odpocząć naszym zmysłom w czasie relaksacji.

Wreszcie, wieczorem, spotkamy się na ekscytujących

rozgrywkach gier stolikowych!

10:00 - 11:00 Senne lusterka - zajęcia plastyczne

11:00 - 12:00 Quiz wiedzy o Akademii

14:30 - 16:00 Polowanie na motyle - zajęcia plenerowe

16:00 - 17:00 Popołudniowa relaksacja

20:00 - 21:30 Kącik gier stolikowych



PIĄTEK

Czy ktoś z was widział tajemniczy guzik z czapki

bogdychanów? Pomóżmy Mateuszowi i wyruszmy na

poszukiwania po całej Akademii! Z pewnością nie będzie to

łatwe zadanie, po drodze czeka nas wiele wyzwań... Może

po drodze spotkamy Kaczkę Dziwaczkę, która opowie nam,

jakie trendy królują obecnie w modzie? Czeka nas bowiem

przygotowanie stylizacji na wieczorny pokaz mody i

taneczną zabawę!

10:00 - 12:00 W poszukiwaniu guzika - gra terenowa

14:30 - 16:00 Moda Kaczki Dziwaczki - projektowanie

masek i kostiumów

16:00 - 17:00 Przygotowania do pokazu

19:00 - 20:30 Wieczorny pokaz mody i mini disco



SOBOTA

Biedny stół z powyłamywanymi nogami... Czy wiecie, że

nawet pozornie niepotrzebne rzeczy możemy wykorzystać,

tworząc na przykład wyjątkowe zabawki? Sprawdźcie sami!

A może zajrzymy do którejś z baśni i spróbujemy zmienić

jej zakończenie? Ułóżmy własne wersje bajek znanych od

pokoleń. Sprawdźmy, komu dopisze szczęście podczas

turnieju Bingo! Tydzień intensywnych zajęć zakończymy

seansem filmowym.

10:00 - 12:00 Szpital chorych sprzętów - zajęcia

konstrukcyjne

14:30 - 16:00 Tak historia się zaczyna - warsztaty

kreatywne

16:00 - 17:00 Bingo!

19:00 - 20:30 Seans filmowy



PONIEDZIAŁEK

10:00 - 11:00 Witajcie w naszej bajce - zabawy integracyjne
11:12:00 Zakładki do książek

14:30 - 15:30
15:30 - 17:00

19:00 - 20:30 Seans filmowy

WTOREK
10:00 - 11:00 Biegać, skakać... - poranna rozgrzewka

11:00 - 12:00 - Przędzenie liter
14:30 - 16:00 Klucze do bajek - gra terenowa

16:00 - 17:00 Magiczna czapka bogdyhanów - kalambury
19:00 - 20:30 Bajkowe Mini Disco

ŚRODA
10:00 - 11:00 Geografia

14:30 -15:30 Z wizytą w bajce Andersena - warsztaty kreatywne
15:30 - 17:00 Kleksografia
19:00 - 20:30 Milionerzy

Czwartek
10:00 - 12:00 Senne lusterka - zajęcia plastyczne

11:00 - 12:00 Quiz wiedzy o Akademii
14:30 - 16:00 Polowanie na motyle

16:00 - 17:00 Popołudniowa relakasacja
20:00 - 21:30 Kącik gier planszowych

PIĄTEK
10:00 - 11:00 W poszukiwaniu guzika - gra terenowa

14:30 - 16:00 Moda Kaczki Dziwaczki - projektowanie masek i kostiumów
16:00 - 17:00 Przygotowania do pokazu

19:00 - 20:00 Wieczorny pokaz mody i mini disco

SOBOTA
10:00 - 11:00 Szpital chorych sprzętów

11:00 - 12:00
14:30 - 16:00 Nowe wersje bajek - warsztaty kreatywne

16:00 - 17:00 Bingo!
19:00 - 20:30 Seans filmowy

TYDZIEŃ II

PONIEDZIAŁEK

Do naszej Akademii dołączyli nowi uczniowie! Poznajmy

ich, podczas wspólnych zabaw. Pogoda sprzyja zabawom w

ogrodzie, wykorzystajmy więc okazję aby zagrać w boule i

inne zabawy plenerowe. Pora sprawdzić, jak bardzo

potrafimy współpracować, w czasie zawodów sportowych.

A "kto poznał język psi" dowiemy się podczas quizu

przyrodniczego, Wieczorem zapraszamy na wspólny seans

na dużym ekranie!

10:00 - 11:00 Osobliwości Pana Kleksa - zabawy

integracyjne

11:00 - 12:00 Turniej zabaw plenerowych

14:30 - 16:00 Puchar Złotego Gwizdka - zawody

drużynowe

16:00 - 17:00 Z wizytą w Psim Raju - turniej wiedzy

przyrodniczej

19:00 - 20:30 Seans filmowy



PONIEDZIAŁEK

10:00 - 11:00 Witajcie w naszej bajce - zabawy integracyjne
11:12:00 Zakładki do książek

14:30 - 15:30
15:30 - 17:00

19:00 - 20:30 Seans filmowy

WTOREK
10:00 - 11:00 Biegać, skakać... - poranna rozgrzewka

11:00 - 12:00 - Przędzenie liter
14:30 - 16:00 Klucze do bajek - gra terenowa

16:00 - 17:00 Magiczna czapka bogdyhanów - kalambury
19:00 - 20:30 Bajkowe Mini Disco

ŚRODA
10:00 - 11:00 Geografia

14:30 -15:30 Z wizytą w bajce Andersena - warsztaty kreatywne
15:30 - 17:00 Kleksografia
19:00 - 20:30 Milionerzy

Czwartek
10:00 - 12:00 Senne lusterka - zajęcia plastyczne

11:00 - 12:00 Quiz wiedzy o Akademii
14:30 - 16:00 Polowanie na motyle

16:00 - 17:00 Popołudniowa relakasacja
20:00 - 21:30 Kącik gier planszowych

PIĄTEK
10:00 - 11:00 W poszukiwaniu guzika - gra terenowa

14:30 - 16:00 Moda Kaczki Dziwaczki - projektowanie masek i kostiumów
16:00 - 17:00 Przygotowania do pokazu

19:00 - 20:00 Wieczorny pokaz mody i mini disco

SOBOTA
10:00 - 11:00 Szpital chorych sprzętów

11:00 - 12:00
14:30 - 16:00 Nowe wersje bajek - warsztaty kreatywne

16:00 - 17:00 Bingo!
19:00 - 20:30 Seans filmowy

WTOREK

Dziś każdy może poczuć się aktorem. Wspólnymi siłami

postaramy się przygotować mini przedstawienie.

Odwiedzimy inne bajki, biorąc udział w quizie wiedzy,

przygotowanym przez Mateusza. Stworzymy również nowe

baśnie, dzięki własnoręcznie wykonanym kostkom

opowieści. Wieczorem zaprosimy rodziców na nasz

spektakl, a po nim pora na szalone mini disco!

10:00 - 12:00 Przygotowanie kukiełek i wieczornego

spektaklu

14:30 -15:30 Bajkowy quiz wiedzy Mateusza

15:30 - 17:00 Tworzenie kości opowieści

19:00 - 20:30 Małe przedstawienie i mini disco



PONIEDZIAŁEK

10:00 - 11:00 Witajcie w naszej bajce - zabawy integracyjne
11:12:00 Zakładki do książek

14:30 - 15:30
15:30 - 17:00

19:00 - 20:30 Seans filmowy

WTOREK
10:00 - 11:00 Biegać, skakać... - poranna rozgrzewka

11:00 - 12:00 - Przędzenie liter
14:30 - 16:00 Klucze do bajek - gra terenowa

16:00 - 17:00 Magiczna czapka bogdyhanów - kalambury
19:00 - 20:30 Bajkowe Mini Disco

ŚRODA
10:00 - 11:00 Geografia

14:30 -15:30 Z wizytą w bajce Andersena - warsztaty kreatywne
15:30 - 17:00 Kleksografia
19:00 - 20:30 Milionerzy

Czwartek
10:00 - 12:00 Senne lusterka - zajęcia plastyczne

11:00 - 12:00 Quiz wiedzy o Akademii
14:30 - 16:00 Polowanie na motyle

16:00 - 17:00 Popołudniowa relakasacja
20:00 - 21:30 Kącik gier planszowych

PIĄTEK
10:00 - 11:00 W poszukiwaniu guzika - gra terenowa

14:30 - 16:00 Moda Kaczki Dziwaczki - projektowanie masek i kostiumów
16:00 - 17:00 Przygotowania do pokazu

19:00 - 20:00 Wieczorny pokaz mody i mini disco

SOBOTA
10:00 - 11:00 Szpital chorych sprzętów

11:00 - 12:00
14:30 - 16:00 Nowe wersje bajek - warsztaty kreatywne

16:00 - 17:00 Bingo!
19:00 - 20:30 Seans filmowy

ŚRODA

Akademię opanowały muchy, a wokół sieci uplotły ogromne

pająki... Czy jesteśmy tak zwinni, aby nie wpaść w ich

pułapkę? Przekonamy się podczas porannej rozgrzewki.

Miłą pamiątką z wakacji będzie przygotowanie pocztówki.

Może wyślemy ją do doktora Paj-Chi-Wo, w podziękowaniu

za sekretne doświadczenia, które dziś przeprowadzimy?

Odwiedzimy też Fabrykę Dziur i Dziurek, rozwiązując

przeróżne łamigłówki. Wieczorem stoczymy turniej o

tajemniczy Złoty Kluczyk - nie może na nim zabraknąć

także Rodziców!

10:00 - 11:00 Muchołapki i pająki - rozgrzewka

11:00 -12:00 Projektowanie pocztówek

14:30 -15:30 Sekrety Doktora Pai-Chi-Wo -

doświadczenia

15:30 - 17:00 Fabryka Dziur i Dziurek - łamigłówki

19:00 - 20:30 Turniej Rodzinny o Złoty Kluczyk



PONIEDZIAŁEK

10:00 - 11:00 Witajcie w naszej bajce - zabawy integracyjne
11:12:00 Zakładki do książek

14:30 - 15:30
15:30 - 17:00

19:00 - 20:30 Seans filmowy

WTOREK
10:00 - 11:00 Biegać, skakać... - poranna rozgrzewka

11:00 - 12:00 - Przędzenie liter
14:30 - 16:00 Klucze do bajek - gra terenowa

16:00 - 17:00 Magiczna czapka bogdyhanów - kalambury
19:00 - 20:30 Bajkowe Mini Disco

ŚRODA
10:00 - 11:00 Geografia

14:30 -15:30 Z wizytą w bajce Andersena - warsztaty kreatywne
15:30 - 17:00 Kleksografia
19:00 - 20:30 Milionerzy

Czwartek
10:00 - 12:00 Senne lusterka - zajęcia plastyczne

11:00 - 12:00 Quiz wiedzy o Akademii
14:30 - 16:00 Polowanie na motyle

16:00 - 17:00 Popołudniowa relakasacja
20:00 - 21:30 Kącik gier planszowych

PIĄTEK
10:00 - 11:00 W poszukiwaniu guzika - gra terenowa

14:30 - 16:00 Moda Kaczki Dziwaczki - projektowanie masek i kostiumów
16:00 - 17:00 Przygotowania do pokazu

19:00 - 20:00 Wieczorny pokaz mody i mini disco

SOBOTA
10:00 - 11:00 Szpital chorych sprzętów

11:00 - 12:00
14:30 - 16:00 Nowe wersje bajek - warsztaty kreatywne

16:00 - 17:00 Bingo!
19:00 - 20:30 Seans filmowy

CZWARTEK

Co ciekawego widać w kosmosie? Dzięki wysłaniu w

kosmos swojego oka, Pan Kleks przygotował dla nas garść

ciekawostek o przestrzeni międzyplanetarnej. Spróbujemy

odtworzyć substancję, z której zbudowanie byli Lunnowie.

Fryzjer Filip knuje spisek, oby udało nam się rozwikłać

trudne zadanie i uchronić Akademię przed zniszczeniem...

Po wyczerpującej wyprawie odpoczniemy, wsłuchując z

uwagą w bajkowe historie.

10:00 - 12:00 Pan Kleks w kosmosie - mini astronomia

14:30 - 15:30 Księżycowi ludzie - zabawy z masą

plastyczną

15:30 - 17:00 Spisek fryzjera Filipa - gra terenowa

20:00 - 21:30 Wieczór z bajką - słuchowiska i czytanki



PONIEDZIAŁEK

10:00 - 11:00 Witajcie w naszej bajce - zabawy integracyjne
11:12:00 Zakładki do książek

14:30 - 15:30
15:30 - 17:00

19:00 - 20:30 Seans filmowy

WTOREK
10:00 - 11:00 Biegać, skakać... - poranna rozgrzewka

11:00 - 12:00 - Przędzenie liter
14:30 - 16:00 Klucze do bajek - gra terenowa

16:00 - 17:00 Magiczna czapka bogdyhanów - kalambury
19:00 - 20:30 Bajkowe Mini Disco

ŚRODA
10:00 - 11:00 Geografia

14:30 -15:30 Z wizytą w bajce Andersena - warsztaty kreatywne
15:30 - 17:00 Kleksografia
19:00 - 20:30 Milionerzy

Czwartek
10:00 - 12:00 Senne lusterka - zajęcia plastyczne

11:00 - 12:00 Quiz wiedzy o Akademii
14:30 - 16:00 Polowanie na motyle

16:00 - 17:00 Popołudniowa relakasacja
20:00 - 21:30 Kącik gier planszowych

PIĄTEK
10:00 - 11:00 W poszukiwaniu guzika - gra terenowa

14:30 - 16:00 Moda Kaczki Dziwaczki - projektowanie masek i kostiumów
16:00 - 17:00 Przygotowania do pokazu

19:00 - 20:00 Wieczorny pokaz mody i mini disco

SOBOTA
10:00 - 11:00 Szpital chorych sprzętów

11:00 - 12:00
14:30 - 16:00 Nowe wersje bajek - warsztaty kreatywne

16:00 - 17:00 Bingo!
19:00 - 20:30 Seans filmowy

PIĄTEK

Popatrzcie, przed nami legendarny "Poradnik młodego

zielarza"! Odszyfrujmy tajemną recepturę i poznajmy

przepis na sekret młodości! Aby dopisało nam szczęście

przygotujmy wyjątkowe amulety. A kiedy już wykonamy

wszystkie czynności, będziemy mogli bez wahania

zaprezentować nasze wyjątkowe umiejętności podczas

wieczornego pokazu talentów!

10:00 - 12:00 Lekcja na świeżym powietrzu

14:30 - 15:30 Amulety szczęścia - warsztaty plastyczne

15:30 - 17:00 Przygotowania do pokazu talentów

19:00 - 20:30 Pokaz talentów i mini disco



PONIEDZIAŁEK

10:00 - 11:00 Witajcie w naszej bajce - zabawy integracyjne
11:12:00 Zakładki do książek

14:30 - 15:30
15:30 - 17:00

19:00 - 20:30 Seans filmowy

WTOREK
10:00 - 11:00 Biegać, skakać... - poranna rozgrzewka

11:00 - 12:00 - Przędzenie liter
14:30 - 16:00 Klucze do bajek - gra terenowa

16:00 - 17:00 Magiczna czapka bogdyhanów - kalambury
19:00 - 20:30 Bajkowe Mini Disco

ŚRODA
10:00 - 11:00 Geografia

14:30 -15:30 Z wizytą w bajce Andersena - warsztaty kreatywne
15:30 - 17:00 Kleksografia
19:00 - 20:30 Milionerzy

Czwartek
10:00 - 12:00 Senne lusterka - zajęcia plastyczne

11:00 - 12:00 Quiz wiedzy o Akademii
14:30 - 16:00 Polowanie na motyle

16:00 - 17:00 Popołudniowa relakasacja
20:00 - 21:30 Kącik gier planszowych

PIĄTEK
10:00 - 11:00 W poszukiwaniu guzika - gra terenowa

14:30 - 16:00 Moda Kaczki Dziwaczki - projektowanie masek i kostiumów
16:00 - 17:00 Przygotowania do pokazu

19:00 - 20:00 Wieczorny pokaz mody i mini disco

SOBOTA
10:00 - 11:00 Szpital chorych sprzętów

11:00 - 12:00
14:30 - 16:00 Nowe wersje bajek - warsztaty kreatywne

16:00 - 17:00 Bingo!
19:00 - 20:30 Seans filmowy

SOBOTA

Jakie jeszcze sekrety skrywa Pan Kleks? Dziś przygotujemy

zakładki do książek, które będą wspaniałą pamiątką z

wakacji! Sprawdzimy, czy nasze oczy są równie

spostrzegawcze jak podróżujące oko Pana Kleksa. Za

pomocą klocków zaprojektujemy też nowy budynek

Akademii, na wypadek planowanego remontu, nauczymy się

formować figury z balonów, wieczorem natomiast

przeniesiemy się do świata filmowej opowieści.

10:00 - 11:00 Tworzenie zakładek do książek

11:00 - 12:00 Oko Pana Kleksa - zabawy na

spostrzegawczość

14:30 - 16:00 Wielki remont Akademii - zajęcia

konstrukcyjne

16:00 - 17:00 Pompka powiększająca - warsztaty

modelowania balonów

19:00 - 20:30 Seans filmowy


