Zapraszamy dzieci do udziału
w zajęciach z okazji Dnia Dziecka.
Program zajęd:
Konkurs plastyczny „Wakacyjna przygoda”
Grupa 1 godz. 14:00-14:45 Wiek uczestników: od 9 lat, ilośd miejsc: 8
Grupa 2 godz. 15:00-15:45 Wiek uczestników: 6-8 lat, ilośd miejsc: 8
Prace będą wykonywane przy sztalugach w technice „suchy pastel”.
Tematem konkursu będzie wymarzona przygoda wakacyjna. Każdy z uczestników będzie miał 45
minut na stworzenie niepowtarzalnego dzieła.
Prace będą oceniane pod względem walorów estetycznych oraz najciekawszego pomysłu.
W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Między nami owadami - przygoda z patyczakami
Godz. 17:30-18:30 Wiek uczestników: 4-7 lat , ilośd miejsc: 10
Zajęcia oparte będą na komputerowej grze edukacyjnej . Dodatkową atrakcją będzie możliwośd
obejrzenia z bliska patyczaka, a nawet co odważniejsze dzieci będą mogły potrzymad zwierzątko na
dłoni. Poznamy biologię tych fascynujących owadów. Pod koniec zajęd wykonamy swojego patyczaka
z gałązki, plasteliny i papieru i ogłosimy konkurs na najbardziej zabawnego stwora. Istnieje szansa
zdobycia nagrody i dyplomu pamiątkowego.

Mali Naukowcy - zabawy i konkursy związane z fizyką.
Godz. 16:00-17:00 Wiek uczestników: 6-8 lat , ilośd miejsc: 10
Pierwszy konkurs na rozgrzewkę, polegał będzie na naelektryzowaniu balonika.
Najlepiej naelektryzowany balonik wygrywa!
Drugi konkurs dla detektywów – będziemy szukad ukrytych magnesów. Pomocne nam będą kompasy.
Znajdźmy jak najwięcej!
Trzeci konkurs artystyczny – wygra najładniejszy rysunek.
Zadanie będzie utrudnione przez fakt, że rysując będziemy widzieli lustrzane odbicie kartki.
Czwarty konkurs dla mistrzów aerodynamiki – konkurs lotów samolotów z papieru.
Każdej z zabaw będzie towarzyszył krótki opis zjawiska fizycznego.
W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Maszyny przyszłości - konkurs budowy z klocków K’Nex
Godz. 16:30-18:00 Wiek uczestników: 6-8 lat , ilośd miejsc: 10
Uczestnicy będą mieli za zadanie skonstruowanie pojazdu, robota, innej maszyny własnego projektu.
Do dyspozycji konkursowiczów będą wszelkie materiały dostępne w pracowni.
Konstrukcje będą oceniane w trzech kategoriach:
Pomysł
Wykonanie
Funkcjonalnośd
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody, ponadto każdy uczestnik zmagao
otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek.

Konkurs muzyczny – hit lata 2011
Grupa 1 godz. 16:00-17:00 Wiek uczestników: 6-9 lat , ilośd miejsc: 10
Grupa 2 godz. 17:30-18:30 Wiek uczestników: 6-9 lat , ilośd miejsc: 10
Zadaniem uczestników konkursu będzie skomponowad najbardziej przebojową piosenkę w stylu
dance, przy wykorzystaniu programu eJay Dance 7.
W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.
O zapisie na zajęcia decyduje kolejnośd zgłoszeo.
Podczas zapisu prosimy podad:
imię i nazwisko dziecka / datę urodzenia / telefon kontaktowy / e-mail / rodzaj zajęd
i numer grupy.
Zapisy prosimy kierowad drogą e-mailową, telefonicznie lub osobiście.
Zapraszamy.
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