Półkolonie ZIMOWE 2018 w HUMANITARIUM

Turnus I:

15.01.2018 – 19.01.2018

Turnus II:

22.01.2018 – 26.01.2018

Wiek uczestników:

6-12 lat (max. 15 osób w grupie)

Godziny:

8:30-16:00 (przyjęcie dzieci od godz. 8:00,
odbiór max. do godz. 16:30)

Tygodniowy plan zajęć:

Dzień I:
Kulinarny
poniedziałek

Dzień II:
Anatomiczny
wtorek

Dzień III:
Chemiczna
środa

Dzień IV:
Biologiczny
czwartek

Dzień V:
Manualny
piątek

1. Przywitanie uczestników
2. Zapoznanie z wystawą interaktywną
i regulaminem placówki
3. Pokaz: spalania żelka
4. Fluorescencja w przyrodzie
5. Zabawy integracyjne
1. Badanie modeli organów
2. Ciekawostki o funkcjach poszczególnych
narządów
3. Zajęcia mikroskopowe
4. Pokaz: spalanie prochu
5. Projekcja edukacyjna
1.
2.
3.
4.
5.

Tworzymy emulsję
Czary ognia
Pokaz: kule plazmowe
Lampy UFO
Poszukiwanie skarbów

1.
2.
3.
4.
5.

Pokaz : kameleon
Latarki UV
Tworzymy kolorowy deszcz
Kalambury edukacyjne
Quiz ekologiczny

1.
2.
3.
4.
5.

Poznajemy stany skupienia
Robimy sztuczny śnieg
Pokaz: światła drogowe
Laserowy tunel
Podsumowanie i wręczenie pamiątkowych
dyplomów

Zajęcia w laboratorium:
 Chemia w kuchni
 Pachnące laboratorium
 Napięte laboratorium

Zajęcia w laboratorium:
 Płuca z butelki
 Szalona piana
 Błyszczący glut

Zajęcia w laboratorium:
 Zamieszajmy
 Dwuwarstwowe kostki
kąpielowe
 Zabawa w cieczy

Zajęcia w laboratorium:
 Mydełka
 Pogoda
 Katastrofa ekologiczna

Zajęcia w laboratorium:
 Gniotek
 Wulkan
 Ciastolina

HUMANITARIUM oferuje:



opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
interesujące zajęcia o dużej wartości edukacyjnej.

Istnieje możliwość wykupienia opcji z cateringiem . Przykładowe menu :
Śniadanie

Obiad

Deser

- jajko gotowane

- zupa pomidorowa z ryżem

- plasterek szynki

- 2 plastry schabu pieczonego

- plasterek pomidora ze szczypiorkiem

z czystym sosem pieczeniowym

- galaretka

- 2 kromki chleba lub kajzerka

- kulka ziemniaczana z koperkiem

z owocami

- masełko

- dwie surówki ze świeżych warzyw

- herbata lub kakao

- woda lub kompot

Woda z cytryna dostępna przez cały dzień zajęć

Cena:
Cena za 1 turnus

Cena

Zajęcia

430 zł*

Catering

120 zł

RAZEM

550 zł

*UWAGA: 10% zniżki na zajęcia przy zapisaniu 2 dzieci lub więcej.

Warunki uczestnictwa:
1.
2.
3.
4.

Dokonanie rezerwacji telefonicznie (71 734 70 00) lub mailowo (info@humanitarium.pl).
Zapoznanie się z Regulaminem Półkolonii.
Dokonanie pełnej przedpłaty w terminie wyznaczonym przez organizatora
Dostarczenie wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Półkolonii oraz dowodu dokonania
płatności.

Wkrótce zostanie opublikowana informacja o sposobie
dokonywania obowiązkowych przedpłat oraz o niezbędnych
dokumentach dotyczących wszystkich chętnych.

