Nyitva van az aranykapu…
2013. november 26. (kedd)
?
?
?

Szeretnél már most háromszor 30 percig lovassys lenni?
Szeretnéd megnézni, hogy a Lovassyban mivel foglalkozhatnak a diákok a tanítási órán túl?
Szeretnéd látni milyen önképzőkörök, művészeti csoportok vannak?

Gyere a nyíltnapokon délután háromra a Lovassyba!
2013. november 26. (kedd)

15.00 – 15.30















I. Blokk

Archimédészi testek polydron készlettel
Szemléletes fizikai kísérletek
Színes kémia
Nézz körül és láss csodát mikroszkóppal!
Programozzunk együtt!
Épít, javíts számítógépet!
LEGO robotok programozása
Csillagok világa
Irodalmi teaház
Interaktívan angolul
Interaktívan franciául
Natinalelf – kvízjáték
Dein Haus – mein Haus
A nemzetiségi kórus próbája

16.20 – 16.50








15 óra és 17 óra között

15.40 – 16.10













II. Blokk

Archimédészi testek polydron készlettel
Szemléletes fizikai kísérletek
Színes kémia
Nézz körül és láss csodát mikroszkóppal!
Programozzunk együtt!
Épít, javíts számítógépet!
LEGO robotok programozása
Csillagok világa
Irodalmi teaház
Interaktívan angolul
Interaktívan spanyolul
Játékok a drámaórán

III. Blokk

Archimédészi testek polydron készlettel
Szemléletes fizikai kísérletek
Programozzunk együtt!
Építs, javíts számítógépet!
LEGO robotok programozása
Interaktívan angolul
Könnyűzenei próba és bemutató

GYERE EL, LEGYÉL
LOVASSYS!

A PROGRAM NEVE
Archimédészi testek
polydron készlettel
Szemléletes fizikai
kísérletek
Színes kémia
Nézz körül és láss csodát
mikroszkóppal
LEGO robotok
programozása
Építs, javíts
számítógépet!
Programozzunk együtt!
Csillagok világa
Irodalmi teaház
Interaktívan angolul
Interaktívan franciául*
Interaktívan spanyolul*
Nationalelf - kvízjáték*
Dein Haus – mein Haus
Játékok a drámaórán
A nemzetiségi kórus
próbája
Könnyűzenei próba és
bemutató
*

nyelvtudás nem szükséges

HELYSZÍN

I. BLOKK
15.00-15.30

II. BLOKK
15.40-16.10

III. BLOKK
16.20-16.50
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Dráma terem
Ének terem
Ének terem
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