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OFERTA DLA PRZEDSZKOLI ORAZ KLAS I - II

Szlak Czekoladowy (Podczas wyprawy do kamienicy Emila Wedla
dzieci poznają historię rodziny Wedlów oraz ich pierwszej fabryki.
Wewnątrz zabytkowego „Sklepu Staroświeckiego” dla dzieci
przygotowana będzie degustacja tradycyjnej czekolady pitnej.
Następnie dzieci wezmą udział w niezapomnianych warsztatach,
na których własnoręcznie udekorują torciki wedlowskie.
Samodzielnie ozdobione słodycze stanowić będą pyszną pamiątkę
wycieczki. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom „Mistrza Czekolady” oraz słodki
przysmak. Spotkanie pełne będzie opowieści o tajemnicach produkcji wedlowskiej
czekolady. Opcjonalnie dodatkiem do wycieczki może być wizyta w Parku Skaryszewskim
sąsiadującym z Fabryką Wedla na Kamionku. Akcentem kończącym wycieczkę będzie
poszukiwanie wiewiórek, które poczęstujemy orzeszkami.)
Cukierkowe
Czary
(Grupka
maluchów
udaje
się
do najprawdziwszej – udekorowanej kolorowymi słodyczami –
pracowni mistrza cukiernika, w której na własne oczy zobaczą krok
po kroku wszystkie stadia tradycyjnej produkcji owocowych
cukierków i lizaków. Na oczach dzieci gorący karmel zostanie
rozciągnięty na haku, a następnie podzielony na porcje,
zabarwiony, rozwałkowany, uformowany, pokrojony, połączony…
istne czary! Dzieci będą śpiewać, klaskać i odgadywać zamiary mistrzów cukierników.
Na koniec poczęstowane zostaną słodkościami, które powstały na ich oczach, by samemu
przekonać się jak pyszna jest to praca. Po warsztatach, każde dziecko zabierze ze sobą
na pamiątkę słodki przysmak.)
Warszawskie ZOO (Wycieczkę rozpoczniemy od poznania krótkiej
historii warszawskich zwierzyńców oraz obecnego Warszawskiego
ZOO. Młodych zoologów zabierzemy na spacer pośród żyjących
tu zwierząt, zebranych ze wszystkich zakątków świata. Zadaniem
dzieci będzie odgadywanie odgłosów mieszkańców ZOO,
ich jadłospisu i miejsca pochodzenia. Wyprawa będzie doskonałą
inspiracją do przeprowadzenia po powrocie do przedszkola
konkursu rysunkowego na ulubionego zwierzaka. Wycieczka na pewno zostanie w pamięci
każdego szkraba i pozwoli na żywo zobaczyć wszystkich „przyjaciół z Madagaskaru”.)
Baśnie i legendy warszawskie (Podczas spaceru po Starym
Mieście dzieci zostaną przeniesione w tajemniczy świat bajkowych
opowieści. Poznamy legendę o Warsie i Sawie, którzy założyć mieli
Warszawę, złowieszczą opowieść o Bazyliszku oraz krzepiącą
serce legendę o Syrence Warszawskiej. Dzieci spróbują
odczarować śpiącego Księcia-Niedźwiedzia pod Kościołem
Jezuitów i odszukają miejsce ukrycia demonicznego Czarnego
Kota. Na koniec wszystkich uczestników czeka magiczna niespodzianka – trzeba będzie
skakać, klaskać i czarować.)

Kolejowa Przygoda („Stoi na stacji lokomotywa…” –
te słowa wiersza Juliana Tuwima zna chyba każdy
przedszkolak. Wybierzemy się zatem na wycieczkę, która
przeniesie nas w kolejowy świat pary i stali. Jak wygląda
prawdziwa lokomotywa, czego potrzebuje by działać,
kto ją obsługuje? Na te i tysiąc innych pytań odpowiedzi
poszukamy w murach Muzeum Kolejnictwa w Warszawie i zgromadzonych tu prawdziwych
zabytkowych lokomotywach. Na miejscu dzieci wezmą udział w specjalnie przygotowanej
lekcji muzealnej, podczas której poznają tajniki świata kolei.)
Kolory „gazu świetlnego” (Czym jest gaz? Skąd się bierze światło?
Czy zawsze używaliśmy żarówki? Młodzi chemicy będą mieli okazję
wziąć udział w niezapomnianej lekcji muzealnej, na której zostanie
im zaprezentowana historia oświetlenia oraz bogate zbiory Muzeum
Gazownictwa w Warszawie. Każdy z uczestników na własne oczy
zobaczy jak zapalano kiedyś tradycyjne lampy gazowe i naftowe oraz
dowie się jak one działały. Zajęcia plastyczne upłyną pod hasłem
„Kolory gazu świetlnego”.)
Oko w oko z mamutem (Dawno dawno temu, dokładnie tu gdzie
obecnie mieszkamy żyły… no właśnie co? W Muzeum Geologicznym
w Warszawie odbędziemy podróż w czasie podczas której na własne
oczy zobaczymy i dotkniemy prawdziwych skamieniałości żyjących
kiedyś zwierząt. Podczas muzealnych warsztatów dzieci będą miały
unikalną okazję wcielić się w rolę paleontologów i wziąć udział
w warsztatach – dostępne dwa warianty. Mini wykopaliska –
samodzielne poszukiwanie skamieniałości niektórych zwierząt
pokazywanych wcześniej w multimedialnej prezentacji. Tropiciel dinozaurów – dzieci zrobią
odlewy tropów dinozaurów i innych zwierząt, a dodatkowo jeden z nich zabiorą
do przedszkola.)
Jak to działa? (Interaktywna podróż, która bawi i uczy zarazem –
do wyboru jeden z warsztatów tematycznych w Muzeum Techniki
w Warszawie, który pokaże przedszkolakowi jak działa otaczający
go świat. Dzieci z zainteresowaniem aktywnie biorą udział
w zajęciach i poprzez zabawę uczą się o zjawiskach fizycznych.
„Świat przyrody” – warsztaty polegające na przeprowadzaniu
doświadczeń i analizie ich zaskakujących wyników. „Zaradna
gospodyni” – porównanie prac domowych kiedyś i dziś. „Bezpieczne podróże małe i duże” –
podróże nie tylko bajkowe, środki transportu i zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy.
„Zaczarowana pozytywka” – muzyczne spotkanie wokół czarodziejskiej szafy.)
Małe etno-podróże (Do wyboru mamy kilka unikalnych prelekcji
przygotowanych specjalnie dla przedszkolaków w Państwowym
Muzeum Etnograficznym w Warszawie. „Maski Afrykańskie” opowieść o zwyczajach i obrzędach afrykańskich, oglądanie
masek. W programie: układanie puzzli, zajęcia plastyczne kolorowanie masek. „Zabawki naszych dziadków” - gawęda
o dawnych zabawkach. W programie m. in.: praca plastyczna mini
konik na biegunach z kartonu. „Od gliny do garnka” – przedszkolaki
dowiedzą się jak powstał pierwszy garnek, jak lepi się go ręcznie, a jak toczy się na kole
garncarskim. W programie zajęcia plastyczne: lepienie miniaturowych naczyń z modeliny.
„Polskie stroje ludowe” - oglądanie i przymierzanie elementów strojów oraz kolorowanie
laleczek w strojach.)

