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Szko³a Podstawowa: klasy 1 – 3
Co? Gdzie? Kiedy?
Czyli odkrywanie
tajemnic logistyki
(warsztat+gra edukacyjna)

Warsztaty i gra edukacyjna ucząca podstaw logistyki, skierowana
do najmłodszych. Z nami dowiesz się, jak właściwie zaplanować zabawę,
pieczenie ciasta lub budowę domu. Wybierz się z nami w tajemniczy
świat logistyki.

10.04.2019

10.30 – 12.00

B 505

Morskie KN

Zaginione skarby mórz

Najmłodsze dzieci zabierzemy w przygodę „W poszukiwaniu zaginionego
skarbu”. Będą miały okazję zobaczyć świat piratów, mórz i oceanów.
Po przedstawieniu przygotowanym przez studentów, emocji dostarczy
rywalizacja w przeciąganiu liny, a także konkurs o środowisku morskim
ze słodkimi nagrodami. Mamy też nadzieję, że mali artyści chętnie
rozwiążą przygotowane łamigłówki i będą się wspaniale bawić przy
kolorowaniu postaci z głębi oceanu.

10.04.2019

12.00 – 13.30

C 104

KN E-Biznesu

Nowoczesne technologie
i biznes elektroniczny

Gra edukacyjna utrzymana w tematyce nowoczesnych technologii
i Internetu w przystępnej oraz zabawnej dla dzieci formie.

11.04.2019

9.30 – 11.00

C 101

KN Studencki
Klub Biznesu

Szachy wcale nie s¹
takie nudne

Szachy mogą być ciekawe. Przekonajcie się o tym przychodząc
na ten warsztat.

11.04.2019

9.30 – 11.00

A8

Na czym zarabia Zając
Wielkanocny?

W prezentacji poruszymy takie tematy jak zwyczaje Wielkanocne
w krajach Unii Europejskiej i na świecie oraz statystyki sprzedażowe
firm zajmujących się produkcją słodyczy, również w okresie
Świąt Wielkanocnych. Wspomnimy też o zwyczaju malowania jajek
i robienia pisanek.

11.04.2019

11.00 – 12.30

C 102

11.04.2019

10.00 – 11.30

B 405

NK Logistyki

KN HaZet

Szko³a Podstawowa: klasy 4 – 6
KN
Przedsiêbiorczoœci
i START-UP

Warsztaty
przedsiêbiorczoœci

Czy chcielibyście poczuć się jak prawdziwy przedsiębiorca?
Mamy coś dla was – warsztaty z przedsiębiorczości, gdzie
wczujecie się w rolę przedsiębiorcy i w grupach wspólnie
popracujecie nad projektem.
81 – 824 Sopot
ul. Armii Krajowej 119/121

Wstêp wolny po dokonaniu rezerwacji pod adresem
festiwalekonomiczny@gmail.com

