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2 godziny zabawy na konstrukcji

2 godziny zabawy na konstrukcji 
i trening na ściance wspinaczkowej

2,5 godziny obejmuje:
- zabawę na konstrukcji
- udział w warsztatach kulinarnych, 
eksperymentów lub rękodzieła (45 minut)
- trening na ściance wspinaczkowej (+6 zł)

pakiet EduFun

oferta dla grup
szkolnych i przedszkolnych

Oferta dotyczy grup liczących minimalnie 15 dzieci i obowiązuje: pon-pt od otwarcia do godz. 16:00. 
Opiekunowie otrzymują kawę / herbatę gratis.

WARSZTATY KULINARNE
dowolne danie do wyboru, np. włoska pizza, kuchnia polska, zdrowa żywność, ciasteczkowy zawrót głowy. Prowadzący 
zajęcia szef kuchni przygotowuje składniki i wyjaśnia zasady obowiązujące w kuchni. Dzieci na czas pracy otrzymują 
fartuchy i czapki kucharskie.

WARSZTATY RĘKODZIEŁA
wykorzystujemy oryginalne materiały, takie jak filc, tektura, piórka, cekiny, szyszki, patyczki, suszone owoce, kolorowe 
druciki, tkaniny i sznurki. Warsztaty rozwijają manualne zdolności dzieci i pobudzają wyobraźnię. Uczą przy tym zarówno 
samodzielności, jak i pracy zespołowej.

WARSZTATY EKSPERYMENTÓW - proponowane tematy:
Magia lodu – odkryjemy właściwości suchego lodu, wytworzymy chmurę i mgłę, którą zamkniemy w bańce mydlanej
Szalone żywioły – stworzymy wiatrowe pociski, sprawdzimy, jak działa wulkan, zbudujemy rakietę
Ach te cząsteczki – za zjawiska w przyrodzie odpowiadają reakcje chemiczne. Wyjaśnimy, dlaczego woda się nagrzewa i 
jak robi się lodowata,  a na koniec przeprowadzimy kontrolowany wybuch
Naukowcy, prawdziwi super bohaterowie - za pomocą pipet i odczynników chemicznych stworzymy wiry, które uratują 
Ziemię przed zagładą. Stworzymy rakietę, która poszybuje w niebo z wielkim hukiem.
Hipnotyzujące doświadczenia, Napięcie powierzchniowe, Woda i powietrze, Magnesy, Stany skupienia, 
Nauka w kuchni – soda

Bilety jednorazowe
Bilet na wejście grupowe MINI pon - pt do godz 16:00 min 15 osób - 2 godziny

Bilet na wejście grupowe MINI pon - pt do godz 16:00 min 15 osób - 3 godziny

Bilet na wejście grupowe SPORT (konstrukcja + ścianka) pon - pt do godz 16:00 min 15 osób - 2 godziny

Bilet na wejście grupowe SPORT (konstrukcja + ścianka) pon - pt do godz 16:00 min 15 osób - 3 godziny

Bilet na wejście grupowe EDU FAN (konstrukcja + warsztaty) pon - pt do godz 16:00 min 15 osób - 2 godziny

Bilet na wejście grupowe EDU FAN (konstrukcja + warsztaty) pon - pt do godz 16:00 min 15 osób - 3 godziny

15 zł

20 zł

20 zł

25 zł

29 zł

35 zł



Dodatkowe opcje: 
- wizyta św. Mikołaja | 60 zł / 30 minut 
- poczęstunek* 
- zestaw upominków* 

Bale tematyczne*:

 

- karnawałowy

 

- z okazji Dnia Dziecka

 

- z okazji halloween

 

- mikołajkowy

* indywidualna wycena

- 75 minut zabawy tna konstrukcji oraz 45 minut warsztatów pierniczkowania
 - trening na ściance wspinaczkowej (+6 zł)

świąteczne pierniczkowanie - 29 zł

- trening na ściance wspinaczkowej (+6 zł)
- 75 minut zabawy na konstrukcji oraz 45 minut zajęć plastycznych

warsztaty bożonarodzeniowe - 29 zł

- 75 minut zabawy na konstrukcji oraz 45 minut zajęć plastycznych
- trening na ściance wspinaczkowej (+6 zł)

warsztaty wielkanocne - 29 zł

oferta dla grup
szkolnych i przedszkolnych
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oferta dla grup
szkolnych i przedszkolnych

lista lokalizacji do wyboru:
www.fikolki.pl


