
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

Animacje I tydzień 
11-16.07, 25-30.07, 08-13.08, 22-27.08 
Sala Zbrojownia Duża (Budynek Zbrojowni naprzeciwko Zamku, poziom I) 



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
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* 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. 


