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FERIE W MUZEUM POLIN

CENA: 650 ZŁ 
ZAPISY: 
+48 22 47 10 303

 UKROLAMACIUSIA@POLIN.PL

 

TERMIN: 13–17 LUTEGO 2017
DZIECI: 5–10 LAT
OPIEKA: 8.00–17.00 
POSIŁKI: 3 DZIENNIE

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

08:00-09:00 Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy 

Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy 

Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy 

Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy 

Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy 

09:00-09:30 Czas na małe Co nieco 
drugie śniadanie 

Czas na małe Co nieco 
drugie śniadanie 

Czas na małe Co nieco 
drugie śniadanie 

Czas na małe Co nieco 
drugie śniadanie 

Czas na małe Co nieco 
drugie śniadanie 

09:30-11:30 W 120 minut dookoła 
świata 
warsztaty interaktywne – 
Europa i świat  

GOŚĆ SPECJALNY!  
Wydawnictwo Dwie 
Siostry 

Izrael od kuchni 

wycieczka do Menora 
InfoPunkt i restauracji 
Charlotte Menora 

warsztaty kulinarne  
i obiad  

 

Co ma tygrys do 
wiatraka 

warsztaty interaktywne – 
Daleki Wschód 

Powitanie z Afryką 
warsztaty interaktywne – 
Afryka 

GOŚĆ SPECJALNY! 
Wydawnictwo Poławiacze 
Pereł 

Nie samym chlebem 
człowiek żyje 

warsztaty interaktywne – 
Bliski Wschód 

11:30-12:30 Ruch to zdrowie 
zabawy ruchowe 
z różnych stron świata 

Ruch to zdrowie 
zabawy ruchowe 
z różnych stron świata 

Ruch to zdrowie 
zabawy ruchowe 
z różnych stron świata 

Ruch to zdrowie 
zabawy ruchowe 
z różnych stron świata 

12:30-13:30 Muzeum od kuchni 
warsztaty na wystawie 
stałej 

Muzeum od kuchni 
warsztaty na wystawie 
stałej 

Muzeum od kuchni 
warsztaty na wystawie 
stałej 

Muzeum od kuchni 
warsztaty na wystawie 
stałej 

13:30-14:00 Duża wyżerka 
obiad 

Duża wyżerka 
obiad 

Duża wyżerka 
obiad 

Duża wyżerka 
obiad 

14:00-15:30 Kreatywny zawrót głowy 
zajęcia twórcze 

Kreatywny zawrót głowy 
zajęcia twórcze 

Kreatywny zawrót głowy 
zajęcia twórcze 

Kreatywny zawrót głowy 
zajęcia twórcze 

Kreatywny zawrót głowy 
zajęcia twórcze 

15:30-16:00 Coś na ząb 
podwieczorek 

Coś na ząb 
podwieczorek 

Coś na ząb 
podwieczorek 

Coś na ząb 
podwieczorek 

Coś na ząb 
podwieczorek 

16:00-17:00 Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 

Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 

Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 

Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 

Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 

 


