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Ponadto każdego dnia w czasie oczekiwania na zajęcia dzieci mają do dyspozycji 
 gry planszowe, kolorowanki, klocki XXL, rurki konstrukcyjne, kubeczki i wiele
innych. 

KOSZT: 590 zł / dziecko
płatne przelewem na  konto Centrum Kultury
Numer konta:  57 8818 0009 2001 0000 0039 0012,  Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej ,
tytułem: Półkolonia zimowa oraz imię i nazwisko dziecka
płatne do dnia 18 stycznia 2023r.

 zapisy pod nr tel.: 18 444 80 78

turnus 5 dni, od poniedziałku do piątku, 
wyżywienie ( II śniadanie, obiad i deser),
w godzinach od 7.30 do 16.00,
program będzie realizowany w budynku Centrum Kultury i Promocji
Gminy Łososina Dolna i okolicy (plener),
zapraszamy dzieci w wieku od  6 - 12 lat,
ilość miejsc ograniczona,
minimalna ilość uczestników niezbędna do realizacji programu to 15 osób,
ubezpieczenie NNW,
zajęcia programowe: kreatywne warsztaty twórczo-konstrukcyjne, zajęcia
animacyjno-edukacyjne, gry terenowe, zajęcia zręcznościowe, animacje,
zajęcia sensoryczne. gry zabawy
wycieczka do kina i na kręgle do Brzeska oraz na łyżwy i do Astro
Centrum w Chełmcu
zajęcia animacyjne, dostęp do różnorodnych gier planszowych oraz
kreatywnych zabawek edukacyjnych,
o wpisaniu na listę uczestników decyduje czas zgłoszenia i czas wpłaty
zaliczki,
doświadczona, zaangażowana kadra wychowawców i animatorów z
EduAnima

dni kosmicznych
warsztatów5



Dzień 1
Księżycowy Zawrót Głowy - Tego dnia stworzymy dwie 
z wymienionych aktywności: malowanie na szkle, kosmiczne
bazgroły na zrobionym wcześniej magicznym papierze,
tworzenie gwiezdnych toreb. Dzień rozpoczniemy oczywiście
integracja całą grupą oraz stworzymy wspólny regulamin 
na dalsze dni naszych ferii.



Dzień 2
Astro Centrum w Chełmcu i łyżwy -  w 2 dniu czeka nas
niesamowita wycieczka, podczas której zobaczymy
wyposażenie obserwatorium, zapoznamy się z różnymi
rodzajami konstrukcji teleskopów. Dowiemy się też wiele  
o budowie wszechświata, gwiazdozbiorach oraz eksploracji
Kosmosu.. Tego dnia nie zabraknie również jazdy na łyżwach.
To będzie super czas!



Dzień 3
Kosmiczna Pracownia- dzięki wczorajszej wyprawie
zapoznaliśmy się bliżej z kosmosem, więc nadszedł czas by
wykorzystać naszą wiedzę! Zajęcia rozpoczniemy od
nieziemskiej gry terenowej. Nie zabraknie również zajęć
plastycznych, na których wykonamy jedną z wymienionych
rzeczy: breloki metodą decoupage z motywami, które już nie
są nam obce lub galaktyczne kule do kąpieli. Zajmiemy się
również tworzeniem SWOICH WŁASNYCH PLANET!



Dzień 4

Kino i kręgle-  przedostatni dzień półkolonii wykorzystamy
bardzo intensywnie. Czeka nas wycieczka  na kosmiczny
seans, a także sprawdzimy swoje umiejętności podczas gry 
w kręgle. Kule do kręgli wyglądają prawnie jak planety, które
już znamy, więc na pewno pójdzie nam nieziemsko! 



Dzień 5

Rakietą do gwiazd-  jak sama nazwa dnia mówi stworzymy
swoje własne rakiety. Może uda nam się nimi dolecieć do
kosmosu! Nasze kosmiczne ferie zakończymy podczas ,,holo
party". 



Organizator

Organizatorem półkolonii jest Centrum Kultury i Promocji
Gminy Łososina Dolna   33-314 Łososina Dolna 400, NIP
734- 301-50-80 Regon 492925656 przy współpracy z
Centrum Edukacji i Animacji EduAnima  Łukasz Hajduk
Rożnów 347/1 33-316 Rożnów, NIP: 7343030234 Regon:
368294456

Zarówno Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina
Dolna jak i Centrum Edukacji i Animacji EduAnima
posiadają wieloletnie doświadczenie w organizacji 
i prowadzeniu zajęć zorganizowanych dla dzieci 
i młodzieży. Praktyka, posiadane umiejętności i możliwości
pozwoliły nam ponownie połączyć siły i zaprosić Twoją
pociechę na zorganizowane przez nas zimowisko. Jesteśmy
pewni, że wzajemne wsparcie i działanie zagwarantuje
niesamowite wspomnienia i radość Twojemu dziecku. 

Zapisz swoje dziecię na Kosmiczne Ferie! Pozwól mu być
częścią niesamowitej przygody, niech tworzy nowe
wspaniałe wspomnienia, wiąże przyjaźnie, a za kilka lat 
z uśmiechem niech stwierdzi, że to było dobre, bardzo
dobre. :) 

CKIP I EDUANIMA


