
    

 

 

 

 

 
       

               TURNUSY 5-DNIOWE    Wiek 6 – 13 lat 
                       1. 05 - 09.07   2. 12 - 16.07     3. 19 - 23.07     4. 26 - 30.07   
                       5. 02 - 06.08   6. 09 - 13.08     7. 16 - 20.08     8. 23 - 27.08  
                                          

      Miejsce: Wrocław, ul. Mikołaja Reja 3 (rejon Placu Grunwaldzkiego)  
        Wejście od ul. Grunwaldzkiej     Rodzice mogą skorzystać z parkingu na terenie szkoły. 
                     Ramowy plan dnia: 
                      godz. 07.30 – 09.00 –  przyjmowanie dzieci, swobodna zabawa pod okiem wychowawców 

                             09.00 – 10.00 – zajęcia integracyjne i programowe  

                             10.00 – 10.15 – drugie śniadanie (drożdżówka) 

                             10.15 – 14.00 – zajęcia ruchowe, plażowanie i kąpiele, wycieczki i gry miejskie, zabawy sportowe 

                             14.00 – 14.30 – jednodaniowy obiad z deserem (odpoczynek) 

                             15.00 – 16.30 – gry i zabawy w świetlicy na podwórku lub hali sportowej, 

                                                 Rodzice odbierają dzieci 
 

W PROGRAMIE: innowacyjne formy spędzania czasu wolnego, aby Państwa pociechy rozwijały swoje zdolności 
również w trakcie przerw od nauki szkolnej jednocześnie dobrze się bawiąc i wypoczywając.  
        

 W dni pogodne plażowanie i kąpiele na „MORSKIM OKU”  

 Talenty plastyczne – rozbudzimy wyobraźnię malowaniem na szkle, lepieniem z gliny i papier marche, 
tworzeniem kompozycji z koralików i ozdób na rękę, mini warsztat florystyczny. 

 Talenty wokalne i muzyczne – cudowny świat muzyki i śpiewu, karaoke na wesoło. 

 Talenty animacyjne – tańce grupowe, skecze i małe formy teatralne, olimpiada planszówek. 

 Talenty sportowe – dużo gier zespołowych na boisku i hali sportowej m.in. piłka nożna, siatkowa,   
tenis stołowy,  gry i zabawy ruchowe, turnieje sprawnościowe, frisbee. 

 Talenty odkrywców - zwiedzanie ZOO połączone z Afrykarium, Polinka i Hydropolis. 
 

Wyżywienie: II śniadanie, obiad jednodaniowy – gotowany na miejscu w budynku + deser i woda  
Kwalifikowana kadra: jeden opiekun max. na 12 uczestników 
Transport: komunikacja miejska 
Ubezpieczenie: NNW do 10.000 zł (PZU) 
Zezwolenie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu    
Koszt turnusu:  
479 zł (dwa turnusy – zniżka 20 zł) + wstęp do ZOO ok. 45 zł oraz  

Hydropolis - 17 zł , Morskie Oko - 8 zł   
 
Rezerwacja miejsc : mailem on-line  lub  telefonicznie.  
 

„Oświata Wrocław”  50 – 007 Wrocław, ul. Kołłątaja 24 (biuro) 
Telefony: 71 791-30-92 lub 601 641 533 / 601 641 523  
e-mail: turystyka@oswiata.wroc.pl, www.oswiata.wroc.pl 
PŁATNOŚĆ: na konto z podaniem turnusu i nazwiska uczestnika wyłącznie na konto z dopiskiem   
Półkolonia  2021 ........  imię i nazwisko,  turnus …………   
Numer konta: 10 1950 0001 2006 7262 8574 0003    
Faktury wystawiamy na firmy lub osoby wpłacające 
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Prosimy o przygotowanie: pierwszego dnia podpisanej koperty z pieniążkami na wstępy. 
Zabieramy ze sobą codziennie: mały plecaczek, mały ręczniczek, legitymację szkolną, ubranie zimowe od wiatru i 
deszczu, czapkę, buty zmienne, ubranie i buty na halę do zajęć sportowych. Kanapki, owoce, napoje tylko we 
własnych pojemnikach jednorazowych, ubranie i buty sportowe.  
Maseczkę zakrywającą nos i usta dziecka oraz mobilny żel antywirusowy o pojemności ok. 100 - 150ml. 
Nie zabieramy drogocennych rzeczy, elektroniki itp.! 

 

  
UWAGA:   
program może ulec zmianie w przypadku zmiany warunków pogodowych lub decyzji władz państwowych lub lokalnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wersja słoneczna Wersja deszczowa Program po obiedzie 
Co dziecko ma 

zabrać ze sobą ? 
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Integracja 
 
Plażowanie i kąpiele 
na Morskim Oku  
Gry sportowe na plaży 

Zabawy integracyjne w 
sali 
 
Rozgrywki sportowe na 
hali sportowej. 
Konkursy turnieje 

- podstawy modelingu 
połączone ze nauką 
piosenek 
- lepienie z gliny 
- nauka tańców 
- małe formy teatralne 

Strój kąpielowy, 
ręcznik kąpielowy, 
obowiązkowo buty 
do kąpieli i kremy 
UV  
Kilka gałganków 
kolorowych, 
kolorowe sznureczki 

W
to

re
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Wyjazd do ZOO, 
Afrykarium 

Wyjazd do ZOO, 
Afrykarium 

- utrwalenie poznanych 
układów tanecznych 
- papierowe cudaczki 
- zajęcia artystyczne z 
papier marche  
- zajęcia artystyczne zabawy 
z koralikami 

Kilka starych 
kolorowych gazet, 
opakowań  

Śr
o

d
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Integracja 
Plażowanie i kąpiele 
na Morskim Oku  
Gry sportowe na plaży 

Wyjście do kina na film 
Rozgrywki sportowe  
frisbee, siatkówka, 
piłka nożna 

- zajęcia artystyczne   
malowanie na szkle  
- śpiewanie piosenek 
- mini warsztaty 
florystyczne  

Mały słoiczek po 
dżemie lub 
buteleczka szklana     

 C
zw

ar
te
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Polinka i Hydropolis Polinka i Hydropolis 

- zajęcia artystyczne zabawy 
Origami 
- utrwalenie poznanych 
układów tanecznych 
- zajęcia artystyczne - 
karaoke 
- małe formy teatralne 
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Wyjście na basen na 
Morskie Oko 
 
Zabawy na świeżym 
powietrzu – olimpiada 
sportowa 

Grupowe Karaoke na 
wesoło 
 
Rozgrywki sportowe  
frisbee, siatkówka 

- zajęcia artystyczne: co 
najbardziej podobało mi się 
na półkolonii  
 
- popisy dzieci 
- uroczyste rozdanie 
dyplomów i prac dzieci 

Strój kąpielowy, 
ręcznik kąpielowy, 
obowiązkowo buty 
do kąpieli i kremy 
UV 



 


