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I TURNUS 10-14.02.2020 oraz II TURNUS 17-21.02.2020 

 

Zamiast szarych dni spędzonych przed ekranem proponujemy tydzień z nami- wypełniony 

po brzegi atrakcjami, w towarzystwie świetnych opiekunów i z przepysznym jedzeniem. 

Każdy znajdzie coś dla siebie, bo u nas nie ma miejsca na nudę i kto jak kto, ale my 

potrafimy się z nią rozprawić raz na zawsze. 

A żeby w trakcie nadchodzących ferii w ogóle się z nią nie spotkać  zaplanowaliśmy 

niezliczoną moc atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a w programie  między innymi: 

 

 DZIEŃ SPORTU- swoje progi otworzy przed nami hala sportowa, na której czekają 

już stoły do ping- ponga, piłkarzyki, piłka ręczna, piłka nożna, trening karate i wiele, 

wiele innych emocji. 

 

 Dla umysłów ścisłych zaplanowaliśmy DZIEŃ EKSPERYMENTÓW, warsztaty 

naukowe połączone z zabawą w jednej z płocki sal zabaw. Jeśli dookoła nas śniegu 

niewiele, my jak prawdziwi magicy spróbujemy go wyczarować i jeszcze zamknąć w 

bombce- a jak? To trzeba zobaczyć już na własne oczy. Następnie odrobina relaksu 

na trzy poziomowej konstrukcji z tyrolką, siecią pająka i zjeżdżalnia pontonową. 

Czyli coś dla ciała i umysłu. 

 

 Prawdziwi fani płockiej sztuki odetchną z ulgą, gdy wspomnimy o DNIU TEATRU i 

zabierzemy ich na wystawianą na jego deskach sztukę, a następnie zapewnimy 

jedyną w swoim rodzaju okazję, aby zwiedzić kulisy 

płockiego teatru obchodzącego właśnie swój jubileusz. 

 

 DZIEŃ ATRAKCJI ZIMOWYCH również mamy w 

planach, a co to znaczy? – no jak to- wizytę na naszym 

płockim lodowisku połączoną z warsztatami 

kulinarnymi, bo gdy już się porządnie wymęczymy na 

łyżwach nikt nie pogardzi własnoręcznie przyrządzoną 

pizzą. 
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 BAL KARNAWAŁOWY- cóż tu wiele mówić, jak karnawał to i bal, ale taki 

prawdziwy na sto par Proponujemy zabawę w karaoke, wiele konkursów, a dla 

tych mniej tanecznych pomyśleliśmy o popcornie i wacie cukrowej, bo jeśli nie 

tańcem to może słodkościami zapewnimy uśmiech na ich twarzach. 

 

 

 

A ponad to, każdego dnia nasi lektorzy zapewniają wiele dodatkowych zabawach 

ruchowych, plastycznych, muzycznych jak i językowych nie pozostawiając naszym 

milusińskim ani chwili na nudę. Aby mieć na to nieodparte dowody każdy będzie prowadził 

prawdziwy dziennik tygodniowej podróży z naszą szkoła dokumentujący nasz każdy dzień – 

jedyna w swoim rodzaju pamiątka okraszona dodatkowo zdjęciami. 

 

Jeszcze Cię nie ma na naszym pokładzie- dzwoń, nie zwlekaj. Liczba miejsc 

ograniczona. 

 

 


