BIURO TŁUMACZEŃ – WSZYSTKIE JĘZYKI
KURSY JĘZYKOWE I PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

PÓŁKOLONIE 2016
FABRYKA MAGII
Turnusy:

04.07-08.07;

18.07-22.07

Miejsce zajęć: sale szkoły językowej/centrum edukacyjnego ANGLOPOL w Centrum Nanice
przy ul. Judyckiego 11 (piętro 1) oraz tereny rekreacyjne w Wejherowie i Gdyni.
Wiek uczestników: półkolonie przeznaczone są dla dzieci od 6 do 12 lat.
Koszt 390 zł. W cenę wliczony jest 1 posiłek dziennie (lunch), wszystkie przejazdy i bilety
wstępów. Poruszamy się środkami komunikacji miejskiej. Dzieci nie muszą mieć przy sobie
pieniędzy – decyzja o ewentualnym kieszonkowym jest podejmowana indywidualnie.
Czas zajęć: 1 turnus = 5 dni zajęć od godziny 8 do 16. (Możliwość dodatkowych godzin opieki
10 zł/h)
Minimalna liczba osób konieczna do odbycia się turnusu to 10 osób.
Maksymalna liczba osób turnusu to 15 osób.
Zapis na turnus odbywa się poprzez wniesienie opłaty rezerwacyjnej 50zł, która odejmowana
jest od ceny turnusu w momencie uiszczenia opłaty całościowej, oraz odebranie karty
informacyjnej nt. uczestnika półkolonii.
Opłata za turnus uiszczana jest na zebraniu rodziców/ opiekunów. W przypadku rezygnacji
opłata ulega przepadkowi. Termin zebrania to piątek poprzedzający dany turnus – godzina
16:15. Na zebranie należy przynieść wypełnioną kartę informacyjną nt. uczestnika półkolonii.
Program:
FABRYKA MAGII

typ zajęć
Angielski

Dzień 1
„Wszyscy
jesteśmy
magikami”

Zajęcia plastyczno
- kreatywne
Ruch/powietrze
Gra

Dzień 2

Angielski

Nazwa i opis zajęć
„Abracadabra”
Akcesoria iluzjonisty
Tworzenie hymnu magików, gra na różnych instrumentach
„Slytherin czy Gryffindor”
Tworzenie herbu i odznak magików – różne techniki
Plastyczne
„Jestem magikiem”
Nauka sztuczek magicznych
„Ratatouille”
Gry fabularne i planszowe
„Chemia czy alchemia”
Poznanie nazw przedmiotów szkolnych i zwyczajów
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„EDU FUN”
Wycieczka
Ruch/powietrze
Angielski
Dzień 3
„Restauracja
U Magika”

Dzień 4
„Pojazd i dom dla
czarodzieja”

Ruch/powietrze
Zajęcia plastyczno
- kreatywne
Gra

Angielski

Wycieczka
Zajęcia kreatywne

Dzień 5

Angielski

„Magiczne show”
Zajęcia plastyczno
- kreatywne
Ruch/powietrze
Gra

szkolnych w Wlk.Brytanii
Wycieczka do EDU FUN w Gdyni
Wizyta na plaży (jeśli czas)
„Yummy!”
Słownictwo związane z jedzeniem i kuchnią
„PODCHODY” – poszukiwanie elementów do wykonania
Zadania
„Czary mary – fajne gary”
Wspólne przygotowywanie pysznego deseru
„Sałatka owocowa”
I inne gry towarzyskie
„3…2…1… - odlot…”
Słownictwo związane z pojazdami (nie tylko dla
czarodziejów);
Stadnina koni”
Postępowanie z końmi - opieka, czyszczenie i przejażdżki
„Najpiękniejszy dom czarodzieja”
Tworzenie budowli z dostarczonych materiałów
„Getting dressed”
Słownictwo związane z ubiorem
„Kapelusz dla czarodzieja”
Tworzenie strojów do przedstawienia dla magicznych
postaci
„Czarodziej w akcji”
Tworzenie odcinka przygód drużyny czarodziejów
„Czarodziej w akcji”
Tworzenie fotostory na świeżym powietrzu + nauka zaklęć
„Wojna czarodziejów”
Gra fabularna

Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w programie z przyczyn niezależnych od organizatora, a
także zmian w kolejności realizacji poszczególnych punktów programu i poszczególnych dni (m.in. ze względu
na warunki pogodowe). W przypadku zmian, poziom atrakcyjności nowych propozycji nie będzie ustępował
zajęciom wycofanym z programu. Rodzice będą informowani: telefon lub sms o wszelkich zmianach w
programie.
Prosimy, by dzieci nie zabierały z sobą telefonów komórkowych, chyba że rodzic wyraźnie sobie tego zażyczy.
Organizator nie odpowiada za zagubienie wartościowych przedmiotów zabieranych przez dzieci. Rodzice będą
mieli kontakt telefoniczny z wychowawcami, którzy w razie potrzeby użyczają telefonu do kontaktu z dzieckiem.
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