
Zapraszamy dzieci bêd¹ce pod Pañstwa opiek¹ do aktywnego spêdzenia z nami czasu w najnowoczeœniejszym 
p³ywaj¹cym centrum edukacyjnym dla dzieci i m³odzie¿y.

Odra Centrum to jedyny tego typu oœrodek edukacyjno-kulturalny w Europie.

Odra Centrum zajmuje siê tematyk¹ ekologii i ochrony œrodowiska naturalnego rzek i akwenów oraz podejmuje 
dzia³ania kulturalno-spo³eczne pod nazw¹ „Budujemy To¿samoœæ Odrzan”.

 
Kochamy rzekê i pragniemy przybli¿aæ j¹ mieszkañcom Wroc³awia, w szczególnoœci najm³odszym, dlatego 

serdecznie zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do spêdzenia razem z nami wakacyjnego dnia nad Odr¹.

Podczas zajêæ z naszymi prowadz¹cymi dzieci bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ aktywnego wypoczynku nad rzek¹ i 
bezpoœredniej obserwacji przyrody, zdobycia wiedzy na temat rzeki Odry i poznania jej historii, oraz zrozumienia 

jak wa¿na i cenna jest rzeka Odra dla naszego miasta.

Proponujemy nastêpuj¹ce warianty z programu Odra Centrum do Pañstwa wyboru:

1. Warsztaty w Odra Centrum (1,5 godziny wybrany warsztat)
2. Dzieñ w Odra Centrum (wraz z wy¿ywieniem)
3. Pó³kolonie tematyczne w Odra Centrum (5 dni)

Zajêcia Fundacji OnWater

Szczegó³y w za³¹czniku. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt: Ma³gorzata Nosal tel. 609 828 453 e-mail: zapisy@onwater.pl



Koszt: 95 z³ (od uczestnika)

Plan dnia w Odra Centrum:

Kontakt: Ma³gorzata Nosal tel. 609 828 453 e-mail: zapisy@onwater.pl

Podwieczoek i odpoczynek dzieci w wybranej przez nie formie np.  le¿enie na 
kocach  lub huœtanie w hamakach na tarasie, obserwacje przyrody przez 
lornetki z tarasu, s³uchanie bajek, czytanie ksi¹¿ek, granie w gry planszowe, 
swobodna zabawa.

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

12:00 - 13:00

15:00 - 16:00

13:00 - 15:00 Wybrany warsztat:

Powitanie dzieci i wzajemnie zapoznanie siê, oprowadzenie po Odra Centrum, 
œniadanie.

Rejs pontonem po Odrze i O³awie - poznajemy wartoœæ przyrodnicz¹, 
kulturow¹ i spo³eczn¹ rzeki.

Posi³ek

Akademia wêz³ów - unikalne warsztaty wi¹zania wêz³ów, które rozwijaj¹ 
zdolnoœci manualne i przydaj¹ siê w ¿yciu codziennym.
 
Ma³a Szkutnia – tworzenie ³ódek z naturalnych materia³ów, poznanie tajnik 
szkutnictwa, oraz bogatej historii ¿eglugi œródl¹dowej.

Robotyka - konstruowanie i programowanie z u¿yciem inteligentnych klocków 
Lego na ró¿nych poziomach zaawansowania. Nauka i zabawa. Pokazy 
stworzonych konstrukcji.

Warsztaty ceramiczne – warsztaty z lepienia z gliny, odciskanie roœlin i œladów 
zwierz¹t.

Spacer szlakiem Odry  – poznanie podczas spaceru najciekawszych historii 
odrzañskich.

Sprz¹tanie rzek - wspólne zbieranie œmieci z wody i l¹du po³¹czone z 
edukacj¹ ekoogiczn¹.

Zajêcia Fundacji OnWater



Warsztaty do wyboru w Odra Centrum

Koszt: 25 z³ (od uczestnika)

(czas trwania 1,5 godziny)

Zdjêcia: Fundacja On Water.pl

Kontakt: Ma³gorzata Nosal tel. 609 828 453 e-mail: zapisy@onwater.pl

Akademia wêz³ów - unikalne warsztaty wi¹zania wêz³ów, które rozwijaj¹ 
zdolnoœci manualne i przydaj¹ siê w ¿yciu codziennym.
 
Ma³a Szkutnia – tworzenie ³ódek z naturalnych materia³ów, poznanie tajnik 
szkutnictwa, oraz bogatej historii ¿eglugi œródl¹dowej.

Spacer szlakiem Odry  – poznanie podczas spaceru najciekawszych historii 
odrzañskich.

Sprz¹tanie rzek - wspólne zbieranie œmieci z wody i l¹du po³¹czone z 
edukacj¹ ekoogiczn¹.

Robotyka - konstruowanie i programowanie z u¿yciem inteligentnych klocków 
Lego na ró¿nych poziomach zaawansowania. Nauka i zabawa. Pokazy 
stworzonych konstrukcji.

Warsztaty ceramiczne – warsztaty z lepienia z gliny, odciskanie roœlin i œladów 
zwierz¹t.



Powitanie dzieci i wzajemnie zapoznanie siê, oprowadzenie po Odra Centrum, 
œniadanie.

Wybrane zajêcia z oferty Odra Centrum np. Rejs po Odrze, Akademia 
wêz³ów, Ma³a Szkutnia, Spacer szklakiem Odry, Warsztaty ceramiczne.

Posi³ek.
 

Robotyka (codziennie dwie gdziny) - konstruowanie i programowanie z 
u¿yciem inteligentnych klocków Lego na ró¿nych poziomach 
zaawansowania. Nauka i zabawa. Motywem przewodnim Mini Sumo. Na 
koniec turnusu konkurs zawodników Mini Sumo rozegrany przez 
uczestników pó³kolonii. Pokazy stworzonych konstrukcji. Konkursy z 
nagrodami.

Podwieczorek i odpoczynek dzieci w wybranej przez nie formie np.  le¿enie na 
kocach  lub huœtanie w hamakach na tarasie, obserwacje przyrody przez 
lornetki z tarasu, s³uchanie bajek, czytanie ksi¹¿ek, granie w gry planszowe, 
swobodna zabawa.

Pólkolonia ”Roboty w Odra Centrum”

Koszt: 595 z³ (od uczestnika)

Przyk³adowy plan dnia:

Podczas pó³kolonii letnich zapewniamy codzienny kontakt z natur¹. Dzieci bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ 
aktywnegowypoczynku nad rzek¹ i bezpoœredniej obserwacji przyrody, zdobycia wiedzyna temat rzeki 
Odry i poznania jej historii, oraz zrozumienia jak wa¿na i cenna jest rzeka Odra dla naszego miasta.

Kontakt: Ma³gorzata Nosal tel. 609 828 453 e-mail: zapisy@onwater.pl

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

12:00 - 13:00

15:00 - 16:00

13:00 - 15:00

Zajêcia z robotyki.



Pó³kolonia „Lato nad Odr¹”

Podczas pó³kolonii letnich zapewniamy codzienny kontakt z natur¹. Dzieci bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ aktywnego wypoczynku nad rzek¹ i bezpoœredniej obserwacji przyrody, zdobycia 

wiedzyna temat rzeki Odry i poznania jej historii, oraz zrozumienia jak wa¿na i cenna jest rzeka 
Odra dla naszego miasta.

 
 

Koszt: 595 z³ (od uczestnika)

Przyk³adowy plan dnia:

Kontakt: Ma³gorzata Nosal tel. 609 828 453 e-mail: zapisy@onwater.pl

Przyk³ady dzia³añ artystycznych na ³onie natury: malowanie natury akwarelami,tworzenie 
prac plastycznych z darów lasu, malowanie b³otem i glin¹, zrobienie pajêczyny z 
patyków i sznurka,zrobienie naturalnych instrumentów muzycznych, odrysowanie 
faktury kory drzew itp.

Odpoczynek dzieci w wybranej przez nie formie np. le¿enie na kocach lub huœtanie w 
hamakach, s³uchanie bajek, czytanie ksi¹¿ek, granie w gry planszowe, obserwacje przyrody 
przez lornetki z tarasu, swobodna zabawa itp.

Warsztaty kreatywne z oferty Odra Centrum tj. Rejs po Odrze, Akademia wêz³ów, Ma³a 
Szkutnia, Spacer szklakiem Odry, Warsztaty ceramiczne, Robotyka.

Wyprawa do parku. Podczas spaceru poznajemy przyrodê wszystkimi zmys³ami, przytulamy 
drzewa i poznajemy gatunki drzew, s³uchamy œpiewu ptaków i szumu wiatru, poprzez gry i 
zabawy z wykorzystaniem naturalnych materia³ów - æwiczymy kreatywnoœæ, równowagê i 
sprawnoœæ fizyczn¹.

Przerwa obiadowa.

Œniadanie w formie pikniku na trawie lub tarasie, swobodna zabawa. 9:00 - 9:00

9:30 - 11:30

12:00 - 13:00

14:30 - 16:00

13:00 - 14:30
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