
 

 

OFERTA  WYPOCZYNKU   ZIMOWEGO  

PÓŁKOLONIE - ,,HISTORIA I DOBRA ZABAWA” 

30.01 – 3.02.2023  

 

PROGRAM PRZEWIDUJE: 

 
1. Wycieczkę do Obiektu Fortecznego  – Fort IV  

 

- zwiedzanie koszar, stanowisk bojowych 

- obsługa przewodnika – pruskiego żołnierza 

- warsztaty piernikarskie – prelekcja, wypiek  

- konkursy, poczęstunek 

 

2. Wyjazd do Młyna Wiedzy  

  

- zwiedzanie wystaw: O obrotach, Rzeka, Barwy, Przeżycie,  

Przebudowa, To takie proste, Od piasku do szkła, Wmiksuj się….. 

- Warsztaty: ,,Tajniki astro-żeglugi - wspomagany gwiazdami rejs”   

                             - śladami Jamesa Cooka, wielkiego odkrywcy 

                             - interaktywna podróż, 

                             - XVIII-wieczne metody nawigacji 

                                

3. Wyjście  do Pizzerii  

 

- warsztaty wypieku pizzy – samodzielne tworzenie przysmaku oraz konsumpcja  

 

4. Zajęcia  warsztatowe: 

 

a.  Warsztaty historyczne ,,Życie na wsi 500 lat temu”  

- ,,żywa lekcja historii”- poznanie  starych  urządzeń, pomocy domowych 

- prelekcja połączona z filmem 

- quiz 

- zabawy - ,,robimy pranie’’ 

 

b. Warsztaty kulinarne ,,Zdrowy poczęstunek’’  

 

5. Zajęcia kreatywne:  tworzenie bransoletek, breloczków    

 

6. Zajęcia  sportowe dla wszystkich – Dzień sportu – zawody sportowe, nagroda …niespodzianka 

https://mlynwiedzy.org.pl/ferie-2023/


 

7. Ponadto: 

  

a. Zajęcia rekreacyjno – edukacyjne, integracyjne: 

 

• zajęcia na basenie,  

• korzystanie z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego, 

• gry planszowe, zabawy z chustą animacyjną,  

• prace plastyczne w grupach 

 

b. Konkursy z nagrodami  

 

W ramach  półkolonii  gwarantujemy: 

 
• opiekę wychowawczą sprawowaną przez wykwalifikowaną i znaną dzieciom kadrę pedagogiczną  w 

godzinach 8.00 – 16.00,  

• posiłki - obiad, podwieczorek,  

• transport  uczestników w czasie trzech wycieczek, 

• ubezpieczenie NNW uczestników półkolonii, 

• korzystanie z pełnej infrastruktury i sprzętu sportowego na terenie szkoły 

 
Organizator zastrzega możliwość zmiany w programie. 

 

 

Informacje organizacyjne: 

 

Organizatorem półkolonii  jest Szkoła  Podstawowa  nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu.   

 

Koszt  510  zł. – płatne na konto szkoły  

Każdy rodzic otrzymuje fakturę.  

Można ubiegać się o dofinansowanie we własnym zakładzie pracy.  

Kierownikiem półkolonii  jest p. Katarzyna Weręgowska. 

Dodatkowe informacje  uzyskają Państwo u p. K. Weręgowskiej. 

Wychowawcami są: p. Agnieszka Różycka, p. Elżbieta Okraszewska, p. Julia Obernikowicz, p. Adam Jaworski. 

Grupy są stałe, liczą do 15 osób.  

Półkolonie  przeznaczone są  dla uczniów klas 1-4.    

Ilość miejsc jest ograniczona. 

 

Osoby zainteresowane proszone są o zapis poprzez e-dziennik do p. Katarzyny 

Weręgowskiej od 20.12.2022 r.  

W informacji proszę napisać imię i nazwisko dziecka, klasę, telefon do rodziców.  

 

 


