
Grupa Alfa
program: III SEKTORY

Szanowni Państwo,
Przed nami IV zjazd Wielickiego Uniwersytetu Dziecięcego w semestrze zimowym 2019/2020. Zajęcia
rozpoczynamy 14 grudnia 2019 r. (sobota) o godzinie 9.00. 

Zajęcia będą odbywać się w Wielickiej Mediatece, Plac Skulimowskiego 3 w salach na I piętrze

Plan zajęć:

Godz. Sektor humanistyczny Sektor przyrodniczy Sektor matematyczny

9.00-10.00 BETA – kl. II GAMMA – kl. III ALFA – kl. I

10.00-10.15 przerwa

10.15-11.15 ALFA – kl. I BETA – kl. II GAMMA – kl. III

11.15-11.30 przerwa

11.30-12.30 GAMMA – kl. III ALFA – kl. I BETA – kl. II

Wzór indeksu – wypełnią Państwo przed zjazdem.
2019/2020 zimowy IV

rok semestr zjazd

Data 
realizacji
zajęć

Temat zajęć Liczba 
godzin

Podpis 
prowadzącego 
zajęcia

14.12.2019 r. SEKTOR MATEMATYCZNY
Haft geometryczny

60 min.

14.12.2019 r. SEKTOR HUMANISTYCZNY
Sam zrobię kukiełkę

60 min.

14.12.2019 r. SEKTOR PRZYRODNICZY
Świat widziany przez teleskop

60 min.

Zajęcia będą realizowane przez trenerów, posiadających kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenia
do realizacji zajęć tematycznych.

• Sektor humanistyczny – Pani Anna
• Sektor przyrodniczy – Pan Marcin
• Sektor matematyczny – Pani Natalia

Każda grupa ma swojego opiekuna – wychowawcę, który towarzyszy studentom podczas warsztatów
oraz przerw (opiekun będzie czekał na studentów przed salą zajęć):

• Grupa ALFA – Pani Joanna;
• Grupa BETA – Pani Natalia;
• Grupa GAMMA – Pani Weronika;

Prosimy, aby przybyć na zajęcia ok 10-15 minut wcześniej (ok 8:45-8:50) – to ułatwi organizację –
będzie to czas na spokojne przebranie się, podpisanie listy i przejście do wskazanej sali. 



Prosimy również, aby  w razie złej pogody zabierać dla dzieci obuwie na zmianę oraz siatkę lub
worek na obuwie w którym dziecko przyszło.

Po zakończeniu zajęć (godz. 12:30) prosimy o odbiór dzieci przez wskazaną osobę dorosłą (rodzic,
prawny opiekun, upoważniony przez rodzica dorosły).

W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy (wud@wieliczka.eu) lub przez wiadomość 
na Facebook’u.

Pozdrawiamy serdecznie
Zespół WUD

https://www.facebook.com/WielickiUniwersytetDzieciecy/

