
Warsztaty z

PROFESOR ZDRÓWKO
na WESOŁO!

Czy warszta� 

o zdrowym żywieniu 

muszą być nudne?!

NIE!

M. Konopnickiej 28 (obok szkoły tańca BAILAMOS), 85-124 Bydgoszcz
� 518343939  � 510130300  � educenter2.bydgoszcz@gmail.com
www.edu-center.com.pl



Proponujemy kreatywne warsztaty
z PROFESOR ZDRÓWKO dla dzieci
w róznych przedziałach wiekowych.

Podczas warsztatów 
z PROFESOR ZDRÓWKO dowiemy
sie wielu ciekawych informacji 
dotyczacych zdrowego odzywiania 
i aktywnosci fizycznej.

Najmłodsze dzieci
odwiedzi Klaun Animator!

Specjalnie przygotowane zajęcia łączą w sobie NAUKĘ i ZABAWĘ, 
gdyż w przypadku najmłodszych dzieci, to najlepszy sposób na 
zdobywanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania.

Zajęcia są prowadzone w sposób dynamiczny i „na wesoło“, a przy tym interesująco dla 
najmłodszych.

W czasie trwania warsztatów dzieci będą uczestniczyły w przygotowanych uprzednio 
konkursach oraz dyskusji z PROFESOR ZDRÓWKO

Dzieci będą miały okazje do szaleństw i zabaw z KLAUNEM  lub Animatorem!

Profesor Zdrówko DZIECIOM przedstawi zdrowe alternatywy dla niezdrowych 
przekąsek, jakimi są na przykład chipsy i batony.

Nie zabraknie gotowania, przygotowywania posiłków oraz soków, nauki 
piosenek, tańców, pokazów wielkich baniek mydlanych, formowania 
baloników, zabaw sportowych, toru przeszkód, malowania buziek, fontanny 
czekolady, zamykania w bańkach mydlanych, wspólnego zdjęcia i wielu 
innych atrakcji.

Spotkanie edukacyjne z podopiecznymi poprowadzi
Pani mgr Anna Misiak - Kilanowska, wykwalifikowany 
specjalista dietetyk, psychodietetyk, nauczyciel 
akademicki, kierownik kolonii , wychowawca oraz 
właściciel od 9 lat Centrum Edukacyjnego Edu - Center 
w Bydgoszczy.
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OFERTA SPOTKAN
Z PROFESOR ZDRÓWKO

Oferta skierowana jest do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół, Młodzieżowych Domów Kultury, Firm 
organizujących zajęcia dodatkowe dla dzieci, kolonie, półkolonie.

Tematyka wakacyjna 2018:

Cena za spotkanie edukacyjne jest ustalana indywidualnie dla każdej placówki, w zależności od:

ZAMÓW SPOTKANIE SZYBCIEJ A OTRZYMASZ 
DODATKOWY RABAT WAKACYJNY!!!

W zdrowym ciele-zdrowy duch.

Owocowe szaleństwo na całego.

Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.

Czekoladowe szaleństwo.
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Podczas warsztatów rozdajemy nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w konkursach!

Warsztaty mogą odbyć się jednorazowo bądź w cyklach tygodniowych, czy miesięcznych. 

Dla szkół i przedszkoli, które zdecydują się na dłuższą współpracę z naszą firmą, proponujemy 
bezpłatne porady dietetyczne dla rodziców w wyznaczonym wspólnie terminie.

ilości osób w grupie, ilości grup

czasu spotkania i zabawy

odległości dojazdu pod wskazany adres

częstotliwości spotkań

nagród dla dzieci (zdjęcie z podpisem, ołówek, długopis, kubek, kredki, koszulka)

wybranych atrakcji.



 Jeżeli są Pańs�o zainteresowani
szczegółami, prosimy o kontakt.

Przedstawimy wtedy szczegółową 
ofertę dostosowaną do Pańs�a potrzeb! 

Z uszanowaniem,
Anna Misiak-Kilanowska

www.edu-center.com.pl


