
Zima nad Odrą 2021
  Wyjątkowe ferie dla dzieci i młodzieży

Organizator:



Odra Centrum 
centrum edukacyjno 

-kulturalne położone na 

rzece Odrze, obok mostu 

Grunwaldzkiego we 

Wrocławiu, ul. Wybrzeże 

Słowackiego 5b.



W roku 2019 oraz 2020 

zorganizowaliśmy dwie edycje 

półkolonii wakacyjnych „Lato nad 

Odrą”, które odniosły wielki 

sukces oraz sprawiły dzieciom      

i  ich rodzicom ogromną 

radość!:)



Program ferii zimowych
Podczas ferii zimowych zapewniamy codzienny kontakt z naturą poprzez rekreacyjne 

spacery do parku/nad rzekę. Ponadto czeka nas moc niezapomnianych wrażeń i świetna zabawa 

podczas naszych kreatywnych warsztatów w Odra Centrum: 

❖ Akademia węzłów żeglarskich (nauka węzłów żeglarskich, robienie breloków i bransoletek 

techniką węzłów żeglarskich), 

❖ Mała Szkutnia (tworzenie łódek z naturalnych materiałów), 

❖ Warsztaty z druku 3D (projektowanie własnych pomysłów i druk 3D),

❖ Robotyka (konstruowanie i programowanie z użyciem inteligentnych klocków Lego)

❖ Hydroponika i Mała Retencja (sadzenie roślinek i opieka nad nimi), 

❖ Warsztaty przyrodniczo-artystyczne (połączenie edukacji przyrodniczej z ceramiką), 

❖ Spacer z przewodnikiem „Szlakiem Odry” (mnóstwo ciekawostek o Wrocławiu i 

Odrzańskich legend).



I termin: 04.01.- 08.01.2021, 

II termin: 11.01 - 15.01.2021

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Wiek dzieci: 6-12 lat, mała ilość dzieci w grupie 

Cena: 790 zł za turnus, w tym codzienne atrakcje, opieka wychowawcy, 
wyżywienie (śniadania+obiady+podwieczorek) oraz ubezpieczenie.

Miejsce: Odra Centrum, ul. Wybrzeże Słowackiego 5b, 50-406 Wrocław



Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

8.00 - 10.00 Śniadanie, zabawa 
integracyjna

Śniadanie, swobodna zabawa. Śniadanie, swobodna zabawa. Śniadanie, swobodna 
zabawa.

Śniadanie, swobodna 
zabawa.

10.00-12.00 Mała Szkutnia Spacer z przewodnikiem 
„Szlakiem Odry”

Warsztaty 
przyrodniczo-artystyczne

Spacer rekreacyjny do 
parku/nad rzekę

Robotyka

12.00-13.00 Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa Przerwa obiadowa

13.00 -15.00

 

Spacer rekreacyjny do 
parku/nad rzekę

Akademia Węzłów  Spacer ekologiczny Druk 3D Hydroponika i Mała 
Retencja

15.00 – 16.00 Podwieczorek, 
odpoczynek dzieci              
w wybranej przez nie 
formie np. słuchanie 
bajek, czytanie książek, 
granie w gry planszowe, 
swobodna zabawa.

 

Podwieczorek, odpoczynek 
dzieci w wybranej przez nie 
formie

Podwieczorek, odpoczynek 
dzieci w wybranej przez nie 
formie

Podwieczorek, odpoczynek 
dzieci w wybranej przez nie 
formie

Podwieczorek, odpoczynek 
dzieci w wybranej przez nie 
formie



Zapraszamy do kontaktu!
zapisy: 

tel. 512 40 60 60

email: zapisy@onwater.pl 

Do zobaczenia :)


