PAKIETY PARTNERSKIE

Wytwórnia Figur Bajkowych




Seans edukacyjny na Sali IMAX w cenie 16zł +
Pakiet wycieczkowy:
a) wariant I classic w cenie 34 zł

(zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, opieka animatorów, warsztaty ceramiczno-plastyczne, malowanie
piaskiem, pamiątkowe zdjęcie grupowe z bajkowym bohaterem)

b) wariant II de lux w cenie 44 zł
(zwiedzanie muzeum z przewodnikiem, opieka animatorów, warsztaty ceramiczno-plastyczne, szkliwienie
porcelany/odlew ręki woskowej, malowanie piaskiem, pamiątkowe zdjęcie grupowe z bajkowym
bohaterem)

c) obiad składający się z dwóch dań w cenie 10,90 zł

Kręgielnia Sky Bowling



Seans edukacyjny w Sali IMAX w cenie 16zł +
a) 60 min gry na jednym torze (dla max 5 osób) w cenie 30 zł
b) 120 min gry na jednym torze (dla max 5 osób) w cenie 55 zł.

ZAREZERWUJ BILETY DLA GRUPY JUŻ DZIŚ!
REZERWACJE GRUPOWE IMAX WROCLAVIA
UL. SUCHA 1, 50-086 WROCŁAW
TEL.: 71 306 80 69
E-MAIL: rezerwacje.wroclavia@cinema-city.pl

PROGRAM EDUKACYJNY
Zapraszamy serdecznie na warsztaty, które wprowadzą dzieci i młodzież
w tematykę prezentowanego filmu i poza walorami edukacyjnymi będą
przede wszystkim doskonałą zabawą.

OPIS WARSZTATÓW:
Program edukacyjny realizowany jest w połączeniu z filmami edukacyjnymi
3D IMAX*
• Zajęcia odbywają się w sali kinowej przed lub po filmie.
• Zajęcia dostosowane są do konkretnej grupy wiekowej, liczebności,
umiejętności oraz preferencji nauczyciela.
• Wprowadzamy techniki wzbogacające umiejętność uczenia się oraz
rozwijamy umiejętność pracy w grupie.
*FILM EDUKACYJNY IMAX TYLKO W CINEMA CITY WROCLAVIA

ZAJĘCIA PRZYGOTOWALIŚMY W BLOKACH TEMATYCZNYCH:

Przyrodnicze opowieści

Bliżej Wszechświata

Edukacyjne rozmaitości

TEMATY WARSZTATÓW
Przyrodnicze opowieści
•
•
•
•
•
•
•

Rajska wyspa – odleć na Galapagos [PR, SP, GIM,]
Lekcja nurkowania – Pod Taflą Oceanu [PR, SP, GIM,]
Magiczny podwodny świat – Pod Taflą Oceanu [PR, SP]
Dzikie zwierzę to nie zabawka –Dzikie z natury [SP,]
Wyginam śmiało ciało – Lemury z Madagaskaru [PR, SP]
Ile zębów ma pirania? – Dzikie z natury [SP, GIM, PG]
Pies vs Kot – kto wygra? Afrykańska przygoda [SP]

Bliżej Wszechświata
•

W stronę gwiazd i z powrotem – Hubble [SP, GIM, PG]

Edukacyjne rozmaitości
•
Palcem malowane [PR, SP 0-3]
•
Bajkopisarze - stwórzmy razem swoją bajkę [SP]
•
Po drugiej stronie lustra - gry aktorskie zabawy rozwijające emocje
[SP, GIM, PG]
•
Głos – Twoja największa broń [SP, GIM, PG]
•
Zrozumieć niezrozumiałe [SP, GIM, PG]
•
Indiańska wioska [SP, GIM, PG]
•
Taneczna Przystań – zabawy integrujące grupę [PR, SP 0-3]

