PONIEDZIAŁKI
· Zabawy integracyjne
· Zagadki związane z Ziemią
· Warsztat - Zbadaj glebowe pH
· Fitness- ruch dla zdrowia
· Warsztat - Poczuj przyciąganie
· Samodzielnie przygotuj zdrową przekąskę
· Tajniki ekspozycji CNiT - Plac Węglowy,
Chłodnia i Wahadło

LISTA POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW
· Kilka szklanek bądź innych przezroczystych
pojemników (ich ilość jest zależna od tego ile próbek
gleby będziemy badać), próbki gleby, napar z
gorzkiej czarnej herbaty;
· Małe magnesy (1-2 cm, co najmniej 1 para "mocnych"
aby trzymały się przez tekturkę), tektura (ok. 30x30
cm np. z pudełka po zakupach), nożyczki, taśma
dwustronna (kilka cm), linijka lub listewka (ok. 20
cm), mazaki lub kredki do malowania;
· Kanapka: talerz, chleb tostowy 1 kromka, plasterek
szynki, sera żółtego oraz sera o ciemniejszym
odmiennym kolorze np. cheddar - dociętych już do
rozmiarów chleba, kilka ziaren kukurydzy z puszki,
kilka plasterków rzodkiewki (małej), kiełki,
szczypiorek (pocięty w drobną kosteczkę oraz kilka
dłuższych fragmentów), ogórek zielony pokrojony w
paseczki. Składniki są tylko propozycją - proszę
dobrać takie, które lubi Wasze dziecko.
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WTORKI

· Zabawy integracyjne
· Alchemiczne Zagadki
· Warsztat - Malowanie Solą
· Fitness- ruch dla zdrowia
· Warsztat - Wulkany w układzie słonecznym
· Samodzielnie przygotuj zdrową przekąskę
· Tajniki ekspozycji CNiT - Z wizytą
u Alchemika

LISTA POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW

· Blok techniczny A4 (przyda się biały
i czarny), ołówek, gumka, klej, sól
kuchenna, farby plakatowe lub akwarelowe,
pędzelki, talerzyk na farby,
kubeczek na wodę;
· Taca, słoik po dżemie, folia aluminiowa lub
papier, farby, plastelina lub coś innego do
dekoracji wulkanu [wg upodobań dziecka],
¼ szklanki wody, 2-3 łyżeczki sody
kuchennej, 1 szklanki octu spirytusowego;
· Dowolne orzechy np. włoskie(ok. 100 g) lub
płatki owsiane,8 świeżych daktyli, bez
pestek (ok. 70g), 8 śliwek suszonych, 2 łyżki
surowego kakao. Jako posypka: kakao/wiórki
kokosowe/wiórki czekoladowe, itp., blender
ręczny (tzw. żyrafa), miska do blendera.
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ŚRODY

· Zabawy integracyjne
· Ogniste Zagadki
· Warsztat - Malowanie Iskierkami
· Fitness- ruch dla zdrowia
· Warsztat - Czy umiecie się dziwić "Ogień"
· Samodzielnie przygotuj zdrową przekąskę
· Tajniki ekspozycji CNiT - Fizyka i Głęboki
Kosmos

LISTA POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW

· Papier A4 – z bloku technicznego,
rysunkowego lub do ksero – minimum dwie
kartki, ołówek, gumka do ścierania,
nożyczki, zużyta szczoteczka do zębów/do
paznokci, ostatecznie płaski szeroki pędzel,
farby plakatowe, talerzyk/paleta do farb,
kubeczek z wodą. Opcjonalnie: kolorowe
mazaki lub cienkopisy. Uczestnikom przyda
się też folia/papier do zabezpieczenia stołu,
fartuszek ochronny;
· Patyczki do szaszłyków, na które będziemy
nakładać: czerwone, ciemne winogrona,
borówki, zielone winogrona albo kawałki
kiwi, kawałki ananasa, kawałki brzoskwiń
albo melonów (pomarańczowe zabarwienie)/
cząstki mandarynek lub pomarańczy,
truskawki, ewentualnie wiśnie. Składniki są
tylko propozycją - proszę dobrać takie,
które lubi Wasze dziecko.

6 i 13
stycznia 2021
9.00 - 13.00

CZWARTKI

· Zabawy integracyjne
· Zagadkowe życie
· Warsztat -Las i drzewo - spotkanie
z Biblioteką TUVIM
· Fitness- ruch dla zdrowia
· Warsztat - Galaktyki
· Samodzielnie przygotuj zdrową przekąskę
· Tajniki ekspozycji CNiT - Mikro-Makro Świat
oraz Tajemnice Pyłków
· Obserwacje - kolory natury

LISTA POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW

· Litrowy słoik, patyk do zamieszania
w słoju, konfetti [można je przygotować
samodzielnie za pomocą dziurkacza],
kartony, klej, kasza manna, 1-2 balony,
marker, farby, pędzel;
· Dowolne warzywa i owoce (np.seler
naciowy, marchewka, groszek cukrowy,
brokuł, szczypiorek, pomidorki koktajlowe,
oliwki, gruszka, papryka) deska do krojenia,
nóż, obieraczka do warzyw, mała miska,
jogurt naturalny oraz przyprawy (np. sól,
pieprz, czosnek, zioła prowansalskie).
Składniki są tylko propozycją - proszę
dobrać takie, które lubi Wasze dziecko.
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PIĄTKI

· Zabawy integracyjne
· Wodne Zagadki
· Warsztat - Wodne eksperymenty
· Fitness- ruch dla zdrowia
· Warsztat - Czy umiecie się dziwić "Mózg"
· Samodzielnie przygotuj zdrową przekąskę
Tajniki ekspozycji CNiT - Przetwarzanie
Energii

LISTA POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW
· Dzbanek lub miska z wodą, owoce
i warzywa (dowolne). Dodatkowo inne
pływające i tonące przedmioty;
· Miska przezroczysta, dwa - trzy całe
ciastka, orzechy/rodzynki/pestki dyni,
truskawki pokrojone na pół, gęsty
pudding/mus czekoladowy np. z nasionami
chia, pokruszone płatki kukurydziane lub
herbatniki, wiórki kokosowe zielone, żelki
w kształcie dżdżownic. Składniki są tylko
propozycją - proszę dobrać takie, które lubi
Wasze dziecko. Ważne by każdego składnika
wystarczyło na stworzenie około 1 cm
warstwy.
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