Wtorek 10.07.
9:45
Warszawskie bulwary: wątki varsavianistycznokulturalne oraz ekologiczne; spacer między Parkiem
Odkrywców przy Centrum Nauki Kopernik a Mostem ŚląskoDąbrowskim z wykorzystaniem infrastruktury nowych
bulwarów, pomnik warszawskiej Syrenki, historia i
teraźniejszość wiślanej żeglugi w Warszawie, wpływ rzeki na
rozwój miasta.

11-12 Skatepark Anin

Środa 11.07.
Fundacja Arte
Data: 11 lipca 2018; godz.: 10.00
Tematyka warsztatów: Obserwacje przyrodnicze w
formie zabawy – leśne skarby, ćwiczenia relaksacyjne
na polanie leśnej, integracja z przyrodą (wyostrzanie
zmysłów, oddychanie, równowaga).

Czwartek 12.07.
12:00

12:00

9-12:30 przyroda (Fundacja Rozwiń się) – u
nas w szkole

12 - BioCen Eksperymenty

11-11:50 Basen Anin

11-11:50 Basen Anin

11-11:50 Basen
Anin

11 – Muzeum Farmacji Piwna 31/33
9 - Zapraszamy na spotkanie twórcze osnute na wybranych

11-12 Skatepark Anin

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Temat: MIASTO-WYSTAWA
Czy można potraktować miasto jako wielką wystawę? Jako ekspozycję pełną
różnorodnych obiektów, które mają własne historie i tajemnice? Niektóre z
nich stworzone zostały przez ludzi, a inne przez naturę. Spróbujemy zbadać
miasto-wystawę w jednym z najciekawszych warszawskich parków. Wcielimy
się zarówno w rolę jej widzów, uważnie przyglądając się eksponatom, jak i jej
współtwórców.
Park Bródnowski
Kondratowicza/Chodecka

10 – Remiza strażacka

dramatach Williama Szekspira prowadzone formie zabaw i
zajęć - teatralnych, plastycznych i literackich w ramach Lata w
Mieście 2018. Podczas spotkania:
 będziemy omawiać dramat, w interesujący i
angażujący dzieci sposób;
 „bawić się” wybranymi tekstami Szekspira, odgrywać
je, interpretować, odnajdywać w nich wciąż aktualne
treści, przedstawiać w różnych konwencjach (stąd
tytuł działania „Szekspir w kosmosie”, bo i tam można
umiejscowić każdy z dramatów);
 wykonamy wspólnie z dziećmi prace plastyczne,
przygotujemy króciutkie przedstawienia, odegramy
fragmenty komedii;
 będziemy uczyli się posługiwać rekwizytami
teatralnymi, operować maskami i wykonanymi
własnoręcznie kukiełkami.
W przerwie dzieci zostaną poczęstowane domowej roboty
lemoniadą.

Park Ujazdowski - wątki niepodległościowo-varsavianistyczne
oraz kulturalne; pomnik Ignacego Jana Paderewskiego i zasługi
jego osoby dla odzyskania niepodległości przez Polskę, rzeźby
oraz pomniki dawne i współczesne i znaczenie ich twórców dla
Warszawy, historia warszawskich wodociągów. Spotkanie obok
pomnika I. J. Paderewskiego.

Piątek 13.07.
Łazienki
Królewskie

Informacje dodatkowe:
Wyjście na basen będzie możliwe w momencie kiedy otrzymamy informacje z pływalni, że awaria została usunięta.
Zajęcia w środę „Szekspir w kosmosie” mają bardzo ograniczoną liczbę miejsc i przeznaczone są raczej dla starszych dzieci – a na pewno tych, które potrafią
czytać. Zapisy na te zajęcia będą we wtorek. Proszę żeby dzieci, które się zgłoszą przyszły wcześniej do szkoły (najpóźniej o godzinie 8), ponieważ na zajęcia
musimy dojechać. Dodatkowo proszę żeby dzieci miały ze sobą jakąś kanapkę, ponieważ zajęcia są dość długie i w trakcie będzie przerwa na kanapkę i
lemoniadę – oczywiście po powrocie dzieci dostaną obiad.

