
 

Półkolonie letnie 

  z Edu-Center 2019 
 

Plan turnusu: 22.07.2019 - 26.07.2019, 19.08.2019 - 23.08.2019 

Zapewniamy: Opiekę wykwalifikowanej kadry, NNW, zgłoszenie do Kuratorium Oświaty, pełne 

wyżywienie 

 

Miejsce: Edu-Center ul. M.Konopnickiej 28, 85-124 Bydgoszcz 

 

Półkolonie w godzinach: 8:00-15:00 

(możliwość przyprowadzenia dziecka od 7:00 i odbioru do 16:30) 

 

Koszt: 475zł / 1 turnus (wpłata zadatku 150zł do 30.05.2019 roku) 

 

Ilość miejsc ograniczona!!! 
Zapisy na www.edu-center.com.pl lub pod numerem telefonu 500-194-200 

(od 12:00-20:00 od poniedziałku do czwartku) 

Dzień integracyjny : Wyspa Młyńska : Zabawy na świeżym powietrzu- Gra w Dwa ognie/ Unihokej / 

Piłka nożna /  Plac Zabaw /  PIKNIK INTEGRACYJNY na Wyspie Młyńskiej /  Pokaz wielkich baniek 

mydlanych/ Klanza i animacje/ J. angielski / Park Trampolin -Szaleństwo na Całego/ Warsztaty 

integracyjne: Mistakos/ Wdepnij w To / Kalambury / Gąsienica / Polowanie na kreta/ 

Dzień Przyrodniczo-Historyczny : Wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią- 

Zwiedzanie –PIKNIK / J. angielski na wesoło/Z wizytą w Gospodarstwie Rolnym: Jak powstaje mleko? 

Gdzie mieszka kura? Jak wygląda krówka?  Foto z konikami (Warsztaty edukacyjno-praktyczne) / 

Warsztaty plastyczne/   Gry i zabawy 

Dzień:  Bezpieczeństwo przede wszystkim: Wizyta w Straży Pożarnej (Celem wycieczki jest 

spotkanie z pracownikami straży, poznanie i zrozumienie specyfiki ich pracy, obejrzenie sprzętu, 

jakim straż dysponuje na co dzień oraz opanowanie przez dzieci niezbędnych umiejętności w 

sytuacjach zagrożenia i wiedzy z zakresu edukacji przeciwpożarowej.)/  J. angielski na wesoło/ 

Gry i zabawy na świeżym powietrzu/ Wizyta na Komisariacie Policji (Celem wycieczki jest spotkanie 

z pracownikami policji, poznanie i zrozumienie specyfiki ich pracy, obejrzenie radiowozu 

policyjnego, jakim policja dysponuje na co dzień.)/  Kalambury/ Klanza /  Mini-Cinema  

Dzień: Wyjazd nad Morze:  Wyjazd do Gdańska /Spacer po plaży w Gdańsku/ Plaża i leniuchowanie: 

Gry zespołowe / J. angielski na wesoło/  Europejskie Centrum Solidarności: Wydział Zabaw -jeden z 

najnowocześniejszych placów zabaw dla dzieci, z mnóstwem interaktywnych i edukujących atrakcji / 

Dzień: Dzień z eksperymentami:  Kręgle / Matematyka na wesoło / Basen / J. angielski na wesoło 

/Czekoladowe Szaleństwo-Fontanna Czekolady/ Warsztaty czekoladowe z Dietetykiem-eksperymenty 

czekoladowe / Eksperymenty na wesoło /Kręgle 

W razie niepogody-program może ulec zmianie. 

http://www.edu-center.com.pl/

