Wyspa Zmian

WAKACYJNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
27.06 – 01.07. LIPIEC

04.07 – 08.07.

ODKRYWCY SEKRETNYCH KSIĄG
Czy to możliwe, by zapalić się magią książek na początku wakacji? Jak najbardziej. Dzieci kolejno
wchodzą w świat "Mikołajka", "Kronik Spiderwicka", „Wakacji z Duchami”, „Dzieci z Bullerbyn”,
„Detektywa Pozytywki”, by zachwycić się przeżywaniem treści realnie. Każdy dzień pełen przygód z
fabułą z elementami, arteterapii, bajkoterapii, z eksperymentami naukowymi i technikami
zapamiętywania w dynamicznej współpracy z grupą i licznych dramach, co otwiera dzieci, podnosi
pewność siebie i daje radość. Z okazją do tworzenia własnej opowieści.
Warsztaty letnie w formie półkolonii dla dzieci w wieku 6 do 12 lat.

.

MAPA MOICH SKARBÓW

Dzieci podróżują na sześć wysp osobowości. Każda z wysp to szansa na odkrycie swoich talentów,
poznanie zasobów i tego, co mi w duszy gra. Wszystko po to, by finalnie odkryć zaszyfrowaną mapę
własnych zasobów - szlak, którym podążając, dziecko może się pełniej realizować, odnosić sukcesu i być
pewniejsze siebie. To szansa, by w aktywny i ciekawy sposób poznać swoje zainteresowania
i predyspozycje poprzez doświadczanie, zabawę i współpracę w grupie.
Warsztaty letnie w formie półkolonii oparte na innowacyjnym programie KOMPAS dla dzieci w wieku
7 do 11 lat.

www.wyspazmian.com

WAKACYJNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
SIERPIEŃ
22.08 – 26.08.

.

DZIECIAKI NA START

Przygotowanie do szkoły w wakacyjnej oprawie. Narzędzia efektywnej nauki i witaminy dla
samooceny, idealne przed startem w nowy rok szkolny. Wszystko w fabularyzowanej przygodzie
opartej na przygodach z lektur szkolnych.
Idealna "bomba witaminowa" przed startem roku szkolnego.
Warsztaty letnie w formie półkolonii dla dzieci w wieku 6 do 12 lat.

EFEKTYWNA NAUKA I PEWNOŚĆ SIEBIE
Młodzież wyposaży się w techniki relaksu i koncentracji, zasmakuje skuteczniejszego notowania, jak
również poprawi zapamiętywanie oraz zarządzania czasem i priorytetami. Wzmocni się, dobrze
bawiąc się w grach społecznych, uświadamiając sobie bardziej własne mocne strony. Dowie się więcej
o komunikacji i przekonaniach.
Letnie warsztaty dla gimnazjalistów i licealistów. 5 dni po 4 godziny dziennie.

+48 508 032 232

