
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

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

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

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

Animacje II tydzień 
04-09.07, 18-23.07, 01-06.08, 15-20.08, 29-31.08
Sala Zbrojownia Duża (Budynek Zbrojowni naprzeciwko Zamku, poziom I) 



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

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

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

* DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH Z ANIMATOREM POWINNY MIEĆ UKOŃCZONE CZTERY LATA .
MALUCHY PONIŻEJ CZWARTEGO ROKU ŻYCIA KORZYSTAJĄ Z SALI TYLKO POD OPIEKĄ RODZICÓW,
OPIEKUNÓW LUB PEŁNOLETNIEGO RODZEŃSTWA. 


