UWAGA!!!
Specjalnie dla naszych ODKRYWCÓW chcemy zaproponować podczas każdego turnusu jeden z
wyjazdów: do OPERY NARODOWEJ, CENTRUM NAUKI „KOPERNIK” w Warszawie,
PLANETARIUM, MŁYNU WIEDZY, FABRYKI CUKIERKÓW, ŻYWEGO MUZEUM PIERNIKA w
Toruniu, albo EC1 i PLANETARIUM w Łodzi. Wyjazd o godz. 8.00 busem do Warszawy, Torunia
lub Łodzi, aktywne zwiedzanie obiektów, obiad, powrót do Płocka ok. godz. 16.00. Warunkiem
zorganizowania tej dodatkowej wycieczki jest zgoda wszystkich uczestników turnusu i wniesienie
dodatkowej kwoty w wysokości 60 złotych wraz z opłatą za cały turnus na tydzień przed
rozpoczęciem półkolonii. Wycieczki zostały dopasowane do tematyki turnusów.
ZAPRASZAMY!!!

TURNUS I 26.06. 2017. – 30.06.2017.
AKADEMIA WYOBRAŹNI
Wyobraźnia sprawia, że jesteśmy twórczy, dlatego warto
ją rozwijać!
Zapraszamy wszystkie dzieci na turnus naszpikowany
zabawami z wyobraźnią. Uczestnicy będą mieli okazję
sprawdzić się w roli aktorów, reżyserów lub scenarzystów
i nakręcą własne krótkie filmiki. Wykonamy przeróżne
konstrukcje przestrzenne wykorzystując rozmaite klocki –
drewniane, plastikowe i magnetyczne; niektóre budowle
będą naprawdę ogromnych rozmiarów, inne małe, ale
bardziej szczegółowe. Wcielimy się w niezwykłych
artystów i stworzymy jadalne obrazki, które najpierw
nacieszą oczy, a potem nasze brzuchy.  Nie zabraknie też
zabaw na świeżym powietrzu i gry plenerowej pełnej
zagadek i niespodzianek. Zapewniamy również rozrywkę z
wykorzystaniem gier planszowych i karcianych.
W programie pierwszego turnusu proponujemy fantastyczną wycieczkę po kulisach Teatru
Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie (wyjazd jest możliwy tylko w czerwcu, ze
względu na przerwę techniczną w okresie wakacji).

Program tego turnusu obejmuje także:
- wyjście na basen,
- zabawy na obiekcie sportowym i w Ogródku Jordanowskim,
- gry edukacyjne i quizy, zabawy terenowe,
- zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe, bajko-terapię, savoir vivre
- do wyboru: wyjście do kina, na kręgle, wyjście do ZOO

TURNUS II 3.06.2017. - 7.07.2017.
W PRACOWNI CHEMICZNEJ
Wakacje to świetna okazja do eksperymentowania na
całego!
Zapraszamy wszystkie ciekawskie dzieci na turnus,
który daje możliwość poznawania fascynujących
tajemnic otaczającego świata. Chemia to magia, która
towarzyszy nam każdego dnia. Można ją obserwować
świadomie, starać się poznać zachodzące procesy i
dostrzec niezwykłe piękno tej nauki. Dzieci
samodzielnie
mogą
przeprowadzać
bezpieczne
doświadczenia, co daje im dużo satysfakcji i pielęgnuje
naturalną potrzebę zadawania pytań i szukania
odpowiedzi. Promuje także otwartą postawę wobec świata i podtrzymuje ciekawość i
motywację do zdobywania wiedzy w przyjemny i atrakcyjny sposób. Wspólnie z trenerkami
dzieci odkryją właściwości wybranych kwasów, zasad i gazów. Rozpalą ogień bez zapałek,
wywołają burzę w probówce, wyczarują zielony płomień oraz przeprowadzą wiele innych
interesujących eksperymentów.
W programie turnusu przewidujemy zorganizowanie wycieczki do Centrum Nauki
KOPERNIK w Warszawie lub „Młyn Wiedzy” w Toruniu.
Program tego turnusu obejmuje także:
- wyjście na basen,
- zabawy na obiekcie sportowym i w Ogródku Jordanowskim,
- gry edukacyjne i quizy, zabawy terenowe,
- zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe, bajko-terapię, savoir vivre
- do wyboru: wyjście do kina, na kręgle, wyjście do ZOO

TURNUS III 10.07.2017. - 14.07.2017.
„MYDŁO I POWIDŁO”
To turnus dla wszystkich dzieci, które uwielbiają
kreatywne zabawy, przygody kulinarne, zabawy ruchowe
i podróże w czasie  Tu wszystko może się zdarzyć!
Odwiedzimy Ziemię w epoce dinozaurów, rozwiniemy
swoje talenty plastyczne, poszukamy skarbów podczas
wypadów plenerowych. Odkryjemy zdolności w zakresie
gotowania i oczywiście wykonamy własnoręcznie mydło
i powidło albo dżem 
W programie turnusu przewidujemy zorganizowanie
wycieczki do Manufaktury Cukierków w Toruniu, gdzie
każdy będzie mógł samodzielnie zrobić pachnącego i
kolorowego lizaka.
Program tego turnusu obejmuje także:
- wyjście na basen,
- zabawy na obiekcie sportowym i w Ogródku Jordanowskim,
- gry edukacyjne i quizy, zabawy terenowe,
- zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe, bajko-terapię, savoir vivre
- do wyboru: wyjście do kina, na kręgle, wyjście do ZOO

TURNUS IV 17.07.2017. – 21.07.2017.
KOSMICZNA PRZYGODA
Zapraszamy
poszukiwaczy
kosmicznych
przygód
do
odkrywania
tajemnic
wszechświata! Wspólnie przyjrzymy się
niezwykłym zjawiskom zachodzącym w
kosmosie, poznamy piękne planety, gwiazdy i
galaktyki oraz niesamowicie kolorowe
mgławice. Stworzymy własną, wymarzoną
planetę i jej mieszkańców, wykonamy solidny
kombinezon astronauty oraz zamkniemy
galaktykę w butelce. Rozegramy kosmiczny

turniej sportowy i potrenujemy na Star Wars Trainerze. Będziemy świętować podbój
kosmosu przy samodzielnie przygotowanym cieście w kształcie latającego spodka. Żegnaj
nudo, witaj przygodo! 
W trakcie turnusu planujemy zorganizować wycieczkę do Planetarium przy EC1 Łódź lub
Planetarium w Toruniu.
Program tego turnusu obejmuje także:
- wyjście na basen,
- zabawy na obiekcie sportowym i w Ogródku Jordanowskim,
- gry edukacyjne i quizy, zabawy terenowe,
- zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe, bajko-terapię, savoir vivre
- do wyboru: wyjście do kina, na kręgle, wyjście do ZOO

TURNUS V 24.07.2017 – 28.07. 2017
AKADEMIA WYOBRAŹNI
Wyobraźnia sprawia, że jesteśmy twórczy, dlatego warto ją
rozwijać!
Zapraszamy wszystkie dzieci na turnus naszpikowany
zabawami z wyobraźnią. Uczestnicy będą mieli okazję
sprawdzić się w roli aktorów, reżyserów lub scenarzystów
i nakręcą własne krótkie filmiki. Wykonamy przeróżne
konstrukcje przestrzenne wykorzystując rozmaite klocki –
drewniane, plastikowe i magnetyczne; niektóre budowle
będą naprawdę ogromnych rozmiarów, inne małe, ale
bardziej szczegółowe. Wcielimy się w niezwykłych
artystów i stworzymy jadalne obrazki, które najpierw
nacieszą oczy, a potem nasze brzuchy.  Nie zabraknie też
zabaw na świeżym powietrzu i gry plenerowej pełnej
zagadek i niespodzianek. Zapewniamy również rozrywkę z
wykorzystaniem gier planszowych i karcianych.
W programie turnusu proponujemy fantastyczną wycieczkę do Torunia, aby poznać przepisy
i własnoręcznie wykonać pachnące pierniki w Żywym Muzeum Piernika.
Program tego turnusu obejmuje także:
- wyjście na basen,

- zabawy na obiekcie sportowym i w Ogródku Jordanowskim,
- gry edukacyjne i quizy, zabawy terenowe,
- zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe, bajko-terapię, savoir vivre
- do wyboru: wyjście do kina, na kręgle, wyjście do ZOO

TURNUS VI 31.07.2017 – 4.08.2017.
W PRACOWNI CHEMICZNEJ
Wakacje to świetna okazja do eksperymentowania na
całego!
Zapraszamy wszystkie ciekawskie dzieci na turnus,
który daje możliwość poznawania fascynujących
tajemnic otaczającego świata. Chemia to magia, która
towarzyszy nam każdego dnia. Można ją obserwować
świadomie, starać się poznać zachodzące procesy i
dostrzec niezwykłe piękno tej nauki. Dzieci
samodzielnie mogą przeprowadzać bezpieczne
doświadczenia, co daje im dużo satysfakcji i
pielęgnuje naturalną potrzebę zadawania pytań i
szukania odpowiedzi. Promuje także otwartą postawę
wobec świata i podtrzymuje ciekawość i motywację do
zdobywania wiedzy w przyjemny i atrakcyjny sposób. Wspólnie z trenerkami dzieci odkryją
właściwości wybranych kwasów, zasad i gazów. Rozpalą ogień bez zapałek, wywołają burzę
w probówce, wyczarują zielony płomień oraz przeprowadzą wiele innych interesujących
eksperymentów.
W programie turnusu przewidujemy zorganizowanie wycieczki do Centum Nauki
KOPERNIK w Warszawie lub „Młynu Wiedzy” w Toruniu.
Program tego turnusu obejmuje także:
- wyjście na basen,
- zabawy na obiekcie sportowym i w Ogródku Jordanowskim,
- gry edukacyjne i quizy, zabawy terenowe,
- zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe, bajko-terapię, savoir vivre
- do wyboru: wyjście do kina, na kręgle, wyjście do ZOO

TURNUS VII 7.08.2017. – 11.08.2017.
„MYDŁO I POWIDŁO”
To turnus dla wszystkich dzieci, które uwielbiają
kreatywne zabawy, przygody kulinarne, zabawy ruchowe i
podróże w czasie  Tu wszystko może się zdarzyć!
Odwiedzimy Ziemię w epoce dinozaurów, rozwiniemy
swoje talenty plastyczne, poszukamy skarbów podczas
wypadów plenerowych. Odkryjemy zdolności w zakresie
gotowania i oczywiście wykonamy własnoręcznie mydło i
powidło albo dżem 
W programie turnusu przewidujemy zorganizowanie
wycieczki do Manufaktury Cukierków w Toruniu, gdzie
każdy będzie mógł samodzielnie zrobić pachnącego i
kolorowego lizaka.
Program tego turnusu obejmuje także:
- wyjście na basen,
- zabawy na obiekcie sportowym i w Ogródku Jordanowskim,
- gry edukacyjne i quizy, zabawy terenowe,
- zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe, bajko-terapię, savoir vivre
- do wyboru: wyjście do kina, na kręgle, wyjście do ZOO

TURNUS VIII 14.08.2017.- 18.08.2017. (bez wtorku 15.08.) 4-dniowy
KOSMICZNA PRZYGODA
Zapraszamy
poszukiwaczy
kosmicznych
przygód
do
odkrywania
tajemnic
wszechświata! Wspólnie przyjrzymy się
niezwykłym zjawiskom zachodzącym w
kosmosie, poznamy piękne planety, gwiazdy i
galaktyki oraz niesamowicie kolorowe
mgławice. Stworzymy własną, wymarzoną
planetę i jej mieszkańców, wykonamy solidny
kombinezon astronauty oraz zamkniemy
galaktykę w butelce. Rozegramy kosmiczny
turniej sportowy i potrenujemy na Star Wars

Trainerze. Będziemy świętować podbój kosmosu przy samodzielnie przygotowanym cieście
w kształcie latającego spodka. Żegnaj nudo, witaj przygodo! 
W trakcie turnusu planujemy zorganizować wycieczkę do Planetarium przy EC1 Łódź lub
Planetarium w Toruniu.
Program tego turnusu obejmuje także:
- wyjście na basen,
- zabawy na obiekcie sportowym i w Ogródku Jordanowskim,
- gry edukacyjne i quizy, zabawy terenowe,
- zajęcia relaksacyjne, zabawy integracyjne i psychoruchowe, bajko-terapię, savoir vivre
- do wyboru: wyjście do kina, na kręgle, wyjście do ZOO

TURNUS IX 21.08.2017. – 25.08. 2017.
KOSMICZNA PRZYGODA lub W PRACOWNI CHEMICZNEJ

Tematyka turnusu jest uzależniona od tego, czy odbędzie się 4-ro dniowy turnus VIII, jeśli
tak, to planujemy temat „W pracowni chemicznej”. Opis, jak wyżej.

Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Istnieje
możliwość przedłużenia pobytu dziecka do godziny 16.30. Zapewniamy profesjonalną
opiekę, rzetelne prowadzenie atrakcyjnych zajęć, codziennie wyjście poza ośrodek i
wycieczki, obiad, podwieczorek, ubezpieczenie (bez dodatkowych kosztów). Dzieci
przynoszą ze sobą drugie śniadanie z domu. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w kostium
kąpielowy, ręcznik, czepek, klapki w dniu wyjścia na basen (chyba, że dziecko nie będzie
korzystać z zajęć na basenie) oraz codziennie w obuwie na zmianę. Prosimy o ubieranie
dzieci w wygodne stroje sportowe, stosowne do pogody. Organizatorzy rezerwują sobie
prawo do zmiany planu zajęć w razie niekorzystnej pogody lub innych czynników
niezależnych od ośrodka.
CENNIK:
1 turnus –350 PLN
2 dowolnie wybrane turnusy – 700 PLN
3 dowolnie wybrane turnusy – 1040 PLN
4 dowolnie wybrane turnusy – 1380 PLN
Pojedynczy dzień – 90 PLN
Ilość miejsc ograniczona!

UWAGA!
Warunkiem przyjęcia dziecka na półkolonie jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz
wpłacenie zaliczki w wysokości 100 złotych ZA KAŻDY ZAREZERWOWANY
TURNUS, pełna opłata winna być wniesiona na tydzień przed rozpoczęciem turnusu
(opłaty można dokonać w siedzibie Akademii lub przelewem na konto).
Szanowni Państwo, informujemy, że przedpłata w wysokości 100 zł. nie będzie zwracana,
stanowi ona gwarancję rezerwacji miejsca dla dziecka na danym turnusie; natomiast w
przypadku rezygnacji, kwota ta stanowi rekompensatę za blokowanie miejsca na turnusie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO AKADEMII MĄDREGO DZIECKA Dzieci
można zapisywać w siedzibie Akademii Mądrego Dziecka, Płock, ul. 1 Maja 12, lokal 24,
Tel.: 667 710 217 lub 661 369 332 Regulamin półkolonii i karta zgłoszenia - do pobrania z
naszej strony lub dostępne w siedzibie Akademii.

