Marzec 2011
Zajęcia sobotnie
Grupy dla osób indywidualnych
Zapisy rozpoczynamy 01.03 (wtorek) od godz. 11:00
Wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
O zapisie do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń
Podczas zapisu prosimy podać:
imię i nazwisko dziecka / datę urodzenia / telefon kontaktowy / e-mail /dział i numer grupy
Zapisy prosimy kierować drogą e-mailową, telefonicznie lub osobiście.

MultiLingua - język angielski dla dzieci
Wiek uczestników: od 10 lat
Grupy dziesięcioosobowe
Można zapisać się na jeden lub więcej terminów.
Terminy zajęć: 05.03, 19.03
Dzień

Numer grupy

Godzina

Wiek uczestników

Sobota
05.03
Sobota
05.03
Sobota
19.03
Sobota
19.03

1

11.00-12.00

od 10 lat

2

13.00-14.00

od 10 lat

3

11.00-12.00

od 10 lat

4

13.00-14.00

od 10 lat

Tematyka zajęć:
05.03 - Famous monuments
Dzieci poznają najsłynniejsze zabytki świata oraz pokrótce historie ich powstania. Poznają nowe
angielskie słownictwo oraz ćwiczą korzystanie z mapy .
19.03 - Who was Saint Patrick?
Na zajęciach postaramy się przybliżyć dzieciom kulturę i ciekawostki związane z “zieloną wyspą”.
Poznają sylwetkę patrona Irlandii oraz sposoby w jakie dziś obchodzone jest jego święto.

Zajęcia rodzinne:
MultiKid – Paleta rodzinna
Razem z Puddingiem i Bezą poznajemy różne dziedziny życia. Możemy dowiedzieć się gdzie
mieszkają zwierzęta, poznać zjawiska sezonów, zaprojektować własny pokój, ogród lub kuchnię,
a nawet stworzyć film animowany. Poznajemy litery, cyfry, kolory i kształty podczas zabawy w
gronie rówieśników.
W zajęciach biorą udział dzieci z rodzicami lub opiekunami.
Wiek uczestników: 4-7 lat
Grupy dziesięcioosobowe
Można zapisać się na jeden lub więcej terminów.
Terminy zajęć: 05.03, 12.03, 19.03
Dzień

Numer grupy

Godzina

Wiek uczestników

Sobota
05.03
Sobota
05.03
Sobota
12.03
Sobota
12.03
Sobota
19.03
Sobota
19.03

1

11.00-12.30

4-7 lat

2

13.10-14.40

4-7 lat

3

11.00-12.30

4-7 lat

4

13.10-14.40

4-7 lat

5

11.00-12.30

4-7 lat

6

13.10-14.40

4-7 lat

Konstrukcje z klocków K’Nex - Paleta rodzinna
Konstrukcje rozmaitych budowli z klocków K’Nex z wykorzystaniem energii słonecznej
i silników elektrycznych. Poznajemy budowę i działanie prostych mechanizmów jak przekładnie,
dźwignie, koła i osie.
W zajęciach biorą udział dzieci z rodzicami lub opiekunami.
Wiek uczestników: od 5 lat
Grupy dziesięcioosobowe
Można zapisać się na jeden lub więcej terminów.
Terminy zajęć: 12.03, 19.03, 26.03
Dzień

Numer grupy

Godzina

Wiek uczestników

Sobota
12.03
Sobota
12.03
Sobota
19.03
Sobota
19.03
Sobota
26.03
Sobota
26.03

1

11.00-12.30

od 5 lat

2

13.10-14.40

od 5 lat

3

11.00-12.30

od 5 lat

4

13.10-14.40

od 5 lat

5

11.00-12.30

od 5 lat

6

13.10-14.40

od 5 lat

MultiSztuka – warsztaty z grafiki komputerowej
Zapraszamy na zajęcia rodzinne z zakresu grafiki komputerowej.
W tym miesiącu odbędzie się jedno spotkanie. Tematem zajęć będzie „technika kolażu”, a
pracować będziemy w programie GIMP, gdzie wykonamy fotomontaż.
W zajęciach biorą udział dzieci z rodzicami lub opiekunami.
Wiek uczestników: od 7 lat
Grupy dziesięcioosobowe

Termin zajęć: 26.03
Dzień

Numer grupy

Godzina

Wiek uczestników

Sobota
26.03
Sobota
26.03

1

11.00-12.30

od 7 lat

2

13.10-14.40

od 7 lat

Zapraszamy.
MultiCentrum
Oddział Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Porajów 14
03-188 Warszawa
tel.: 22 614 60 70
e-mail: mc@e-bp.pl
www.multicentrum.warszawa.pl

