PONIEDZIAŁEK
05.07.2021
Dzień w
Indiańskiej wiosce

WTOREK
06.07.2021
Kids Dance Mix z
Natalią Ilach,
chemiczne
wariacje sztuczki z suchym
lodem

12.07.2021
Dzień z teatrem Warsztaty z
kukiełek z
Teatrem Lalek
IGRASZKA

13.07.2021
Mandaryna Dance
Studio - taniec
Hip Hop,
Poznajmy świat Odkrywamy
Australię –
śladami
Aborygenów

19.07.2021
Grecka Olimpiada
oraz warsztaty
"Miód, słodki,
pyszny, zdrowy" z
Kochajmy
pszczoły

20.07.2021
Zajęcia
edukacyjne z
Ochotniczą Strażą
Pożarną ( wóz
strażacki i
warsztaty
pierwszej
pomocy), teatrzyk
Gargulec i
warsztaty
aktorskie

ŚRODA
07.07.2021
Starsi:
Kształtowanie
koordynacji i
doskonalenie
podań piłki
Młodsi:
1. Podwodny świat
- gry i zabawy z
piłką
eKo-byłka – coś z
niczego
PAPIER i co z
nim zrobić?
14.07.2021
Technika jazdy na
rowerze – zawody
sprawnościowe
eKo-byłka – coś z
niczego
PLASTIK w
naszych rękach

CZWARTEK
08.07.2021
Zajęcia
praktyczno –
techniczne – z
czego składa się
rower?
Bezpieczeństwo na
drogach – zasady
poruszania się
rowerem

PIĄTEK
09.072021
Zabawy
animacyjne,
konkursy, gry,
warsztaty
cyrkowe, pokaz
iluzji, szczudlarz

Warsztaty
wędkarskie
15.07.2021
Starsi:
Kształtowanie
zwinności oraz
doskonalenie
zwodów i gry 1x1
Młodsi:
Szkoła Magów gry i zabawy z
piłką
22.07.2021
Kolarskie
konkurencje –
wyścigi i
konkurencje
techniczne

16.07.2021
Dzień muzyki Warsztaty gry na
ukulele

21.07.2021
23.07.2021
Starsi:
W świecie sztuki
Kształtowanie
szybkości oraz
doskonalenie
prowadzenia piłki
i strzałów
Młodsi:
Dzika Dżungla gry i zabawy z
piłką
eKo-byłka – coś z
niczego
SZKŁO- nie tylko
„out”
26.07.2021
27.07.2021
28.07.2021
29.07.2021
30.07.2021
Zabawy w stylu
Mandaryna Dance
Starsi:
Rajd rowerowy i
Zabawy
retro oraz
Studio – taniec
Talentiada - mini
ognisko
animacyjne,
potańcówka
Hip Hop,
rozgrywki
konkursy, gry,
Magia chemii i
piłkarskie
warsztaty
mini piknik
Młodsi:
cyrkowe, pokaz
naukowy
Kosmiczne
iluzji, szczudlarz,
przygody - gry i
bańki mydlane,
zabawy z piłką
maskotka
eKo-byłka – coś z
niczego
BIO- nie tylko w
kuchni
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobyłce (Family Active i Koło PZW 29 Kobyłka) - OSiR
Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce - MOK
Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce – MBP
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce

