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PONIEDZIAŁEK - „How to stay healthy” - uczymy się domowych sposobów dbania o 

zdrowie. 

W zdrowym ciele zdrowy duch – taką zasada przyświeca naszemu dzisiejszemu dniu 

 warsztaty jogi 

 tworzenie zdrowych koktajli i sałatek owocowych  

 piramida żywieniowa i zasady zdrowego żywienia 

 słownictwo związane z tematem                           

 zabawa w restaurację z językiem angielskim 

 

 

WTOREK - A gdyby tak mieć robota 

Podobno niedługo każdy z nas będzie miał robota, a my tą wizję przyszłości 

urzeczywistnimy już dzisiaj i stworzymy własnego, takiego szytego na miarę robota, 

który zastąpi nas zawsze wtedy, kiedy na naszą głowę spadają obowiązki, których 

naprawdę nie lubimy…. 

To, od czego zaczynamy..:)  

 słownictwo związane z tematem                

 projektowanie własnego robota 

 projekcja filmu „Wall E”  

 gry i zabawy 

 warsztaty robotyki 
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ŚRODA - Sposoby aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu na plaży 

Zgodnie z ogólnie znanym hasłem, że na plaży fajnie jest spróbujemy wypełnić cały 

dzień aktywnościami i przyjemnościami na świeżym powietrzu 

 dzień pełen aktywności fizycznej 

 wyprawa Ciuchcią Tumska nad zalew Sobótka 

 obiad na świeżym powietrzu    

 ATRAKCJE z Wake Park: 3 strefy tematyczne ( MOVE YOU BODY: 

wakeboard, aqua zorbing, piłka nożna plażowa/siatkówka plażowa), LET’S 

MAKE A BBQ - czyli obiad na świeżym powietrzu  

Warsztaty Wakeboarding – sport wodny polegający na płynięciu po powierzchni 

wody na desce, trzymając się liny ciągniętej za pomocą wyciągu. 

AQUA ZORBING - zawsze chcieliście chodzić po wodzie? W nadmuchiwanej, 

wykonanej z materiałów odpornych na uszkodzenia podwójnej kuli „zorba”. 

Zabawa staje się jeszcze fajniejsza, gdy musimy pokonać wyznaczony dystans na 

czas. 

Trickboard to nowatorskie narzędzie do treningu dla osób w każdym wieku. Pomaga 

w utrzymaniu równowagi i koordynacji ciała, gwarantując przy tym świetną zabawę. 

 

 

 gry i zabawy językowe- czy znacie już wszystkie słówka….? 
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CZWARTEK - Wybieramy się w podniebną podróż 

W trakcie wakacji wielu z nas wybierze się na nieco dalsze wakacje i wtedy przyda 

się nam wszystko związane z naszym spotkaniem 

 zabawa w lotnisko    

 zwroty niezbędne w czasie podróżowania i na lotnisku 

 wzniesiemy się w przestrzeń w trakcie wizyty w Aeroklubie Ziemi 

Mazowieckiej 

 praca plastyczna- tworzenie samolotów 

 skoro sami nie możemy wznieść się w przestrzeń zaprosimy  

dzieciaki na warsztaty baniek mydlanych, sprawdzimy,  

które polecą najwyżej? 

 

 

PIĄTEK Poszukiwacze skarbów….. 

 

Zamienimy się w takiego małego Indiana Jones, świat pełen przygód, skarbów i 

tajemnic stanie przed nami otworem… 

 tworzymy wspólny skarb, każdy może ukryć w nim coś, co jest dla niego 

ważne  

 poszukiwacze zaginionych skarbów- logiczne łamigłówki 

 rozwiązujemy rebusy językowe związane z naszym tematem 

 wizyta w parku linowym  

 

 

 

 


