
Wakacyjny projekt Tułowickiego Ośrodka Kultury (tel. 77 4600672) 

(zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice) 

 

I tydzień 26 do 30 czerwca 2017 
 

Prosimy rodziców aby dzieci jadąc na wycieczki nie brały ze sobą sprzętów, które nie 

są konieczne. Grupowa wycieczka to niejednokrotnie szybkie przemieszczanie się i 

brak możliwości kontroli czy ktoś czegoś nie zostawił. 

 

Istotny dla nas, opiekunów, jest prawidłowo spakowany plecak, ze względu na rodzaj 

wycieczki, na którą jedziemy. 

Poniedziałek: 

26 czerwca 2017 

 

1000 - 1400 
 

Pierwszego dnia spotykamy się o godz. 1000 w sali widowiskowej 

TOK. Poznamy się, omówimy wycieczki. Zabawa w plenerze, w 

podchody. Prosimy o dopilnowanie dobrego ubioru dzieci, wygodnego 

obuwia i nakrycia głowy. Po wspólnej zabawie dzieci będą w siedzibie 

ośrodka.  

Wtorek: 

27 czerwca 2017 
Goszczowice 830 

Ligota Tułowicka 840 

Tułowice 850 

Skarbiszowice 900 

Szydłów 910 

Wyjazd do Krapkowic na pływalnię Delfin. Liczba miejsc: 45 (plus 3 

opiekunów), wejście do wody godz. 1000, pływamy do 1200. Zbiórka w 

holu TOK o godz. 840. Planowany powrót do Tułowic ok. 1330 -

1400. 
 

 

Środa: 

28 czerwca 2017 
 

Goszczowice 910 

Ligota Tułowicka 920  

Tułowice 930 

Skarbiszowice 940 

Szydłów 950 

Wycieczka do Opola. W Muzeum Śląska Opolskiego weźmiemy udział 

w spotkaniu na temat zabaw z dzieciństwa rodziców i dziadków, a może 

i pradziadków ;-).  Zbiórka w holu TOK o godz. 920. Planowany 

powrót do Tułowic ok. 1430 – 1500. 
Zaczynamy o godz.1100. W kamienicy, części muzeum, zobaczymy jak 

żyli, jakich sprzętów używali i jak się bawili opolanie. Jeżeli pogoda 

nam dopisze znajdziemy najsmaczniejsze lody w mieście, o ich zakupie 

zadecydują i zapłacą uczestnicy ;-) 

Czwartek: 

29 czerwca 2017 

 

1000 - 1400 

 

 

Zabawy rozmaite. Spotykamy się w sali widowiskowej. Zajmiemy się 

pracami manualnymi. Chcemy własnoręcznie zrobić latawce, papierowe 

samolociki czy kalejdoskopy. Mając do dyspozycji teren zielony przy 

sali wykorzystamy go do zabaw w plenerze. Poznamy zabawy 

podwórkowe, które zajmowały czas przed erą ekranów. 

Piątek: 

30 czerwca 2017 

 

1100 - 1600 
 
 

Wycieczka rowerowa do Lipna na basen. Ruszamy całą grupą spod 

ośrodka – spotykamy się o godz. 1100. Każdy uczestnik ma rower 

dopasowany do swojego wzrostu (sprawdzony przed wycieczką), 

czapkę, preparat odstraszający komary i kleszcze, wygodną odzież i 

obuwie – NIE KLAPKI. Będziemy korzystać z basenu (każde dziecko 

jest wyposażone w potrzebne akcesoria-strój kąpielowy, ręcznik, sucha 

odzież na przebranie, prowiant, napoje). Godzina powrotu zależy od 

stanu grzeczności/zmęczenia dzieci (może zostać przesunięta na 

wcześniejszą).  

W razie niepogody: zajęcia w sali widowiskowej (od 1000 do 1400) lub 

w ośrodku. 


