Poniedziałek 2.07.
Biblioteka Trawiasta
11:30

Wtorek 3.07.
12:30 - program Szyfry i plansze. Warsztaty
rozwijające zainteresowania naukowe dzieci
i młodzieży. Stowarzyszenie Rozwiń się

Środa 4.07.
Biblioteka Trawiasta 11:30

Zajęcia sportowe –
przyjeżdżają
animatorki z
zewnątrz
Basen Wodnik

11-12 Skatepark Anin

Warsztaty gotowania Wiem co jem 9:00

11-12 Skatepark Anin

10:00 WCK Filia Zastów – „Impresje” – warsztaty
muzyczno-plastyczne (15os.)

10:00 – WCK Filia Zastów
„Cuda wianki” – warsztaty
folklorystyczne (15os.)

Lato i woda 2 grupy 9:30 i 11:00

Basen Wodnik

10:00 - Remiza strażacka
Ursynów
Płaskowickiej 40

12:30 - program Szyfry i plansze.
Warsztaty rozwijające
zainteresowania naukowe dzieci
i młodzieży. Stowarzyszenie Rozwiń się

Warsztaty czytelnicze -

Czwartek 5.07.
Ok. 9
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
„Pies w Wielkim Mieście”
Projekt uczy:
– Właściwych relacji: człowiek-pies, poczynając od
przywitania;
– Unikania agresji i trudnych sytuacji, radzenie sobie
np. w skrajnym przypadku ataku psa;
– podstawy socjalizacji (wychowania, obycia w
społeczeństwie) psa i podstaw podczas nauki psa;
– prawa psa, prawa i obowiązki ‘właściciela’;
– psy pracujące jak: pasterskie, policyjne czy celne,
ratownicze, terapeutyczne i serwisowe.
– psy w schroniskach.
2 x po 15 os. U nas w szkole

Piątek 6.07.
Biblioteka Trawiasta
11:30

10:00 – WCK Filia Zastów
„Moje nogi lubią tańczyć”
– warsztaty taneczne
(15os.)
Basen Wodnik

„Lato i woda” to cykl wiślanych zajęć dla dzieci,
przeprowadzanych na brzegu i bezpośrednio na
rzece.
Każde z zajęć trwa łącznie ok. 1,5 godz. i składa się z
dwóch części, w których udział biorą wszyscy
uczestnicy :
1. Warsztaty na brzegu - budowa naturalnego filtra
wodnego - ok 45 min.
2. Rejs po Wiśle połączony z opowieścią skąd mamy
wodę w naszych kranach i doświadczeniami - ok 45
min.

Zajęcia sportowe –
przyjeżdżają animatorki z
zewnątrz

Basen Wodnik

Młodsze klasy (I-II-III) uwielbiają poznawać przygody młodych
detektywów Lassego i Mai (Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai),
dla starszych przygotowaliśmy trzymające w napięciu warsztaty w
oparciu o najnowszą serię Martina Widmarka.
Po warsztatach istnieje możliwość zakupu przez uczniów poszczególnych tomów serii z 20% rabatem.

Warsztaty końskie
Na basen dzieci muszą mieć: klapki, ręcznik, czepek, strój kąpielowy, kąpielówki bez kieszeni. Liczba osób ograniczona, wyjazd z samego rana (ok. godz. 8)

