
Wakacyjny projekt Tułowickiego Ośrodka Kultury (tel. 77 4600672)
(zadanie dofinansowane ze środków finansowych Gminy Tułowice)

I tydzień
30 czerwca do 4 lipca 2014

Data Działanie
Poniedziałek:

30 czerwca 2014

1000 - 1400

Pierwszego dnia „Ahoj przygodo” spotykamy się o godz. 1000 w 
sali widowiskowej TOK. I ruszymy na spacer po Tułowicach. W 
Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków podglądniemy 
jak to się dzieje, że mamy wodę w kranach i gdzie podziewają się 
ścieki. Przed nami również zabawa w podchody (wygodne obu-
wie – NIE KLAPKI, czapka, zabezpieczenie przed komarami i 
kleszczami).

Wtorek:
1 lipca 2014

945 Goszczowice
950 Ligota Tułowicka
9  55  Tułowice  
1000 Tułowice Małe
1005 Skarbiszowice
1010 Szydłów1

Wycieczka  do  Opola.     Podążymy  śladem  wody,  będziemy 
maszerować po mieście - wygodne buty – NIE KLAPKI, zawsze 
czapka.  O  godz.  1100 zmierzymy  się  z  doświadczeniami 
chemicznymi,  będziemy  gościć  na  Uniwersytecie  Opolskim-
Wydział Chemii. Tam okaże się jak wiele możemy dowiedzieć się 
o wodzie (pokazy i ćwiczenia). O godz. 1300 ruszymy w rejs po 
Odrze statkiem spacerowym „Opolanin” z kapitanem Ryszardem 
Broniewskim (http://www.statekopole.pl/oferta.html).  W planach 
również odwiedziny na Barce 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej 
„Top 41” w Opolu. Prowiant na wycieczkę: kanapka i woda.

Środa:
2 lipca 2014

1000 - 1400

Wycieczka piesza do Tułowic Małych. Ruszamy całą grupą spod 
ośrodka.  Każdy  uczestnik  ma  czapkę,  preparat  odstraszający 
komary i kleszcze, wygodne obuwie –  NIE KLAPKI i  odzież, 
zawsze  coś  do  picia.  Nasza  wycieczka  będzie  dotyczyła 
wędkarstwa.  Spotkamy  się  z  miłośnikiem  łowienia  ryb.  Po 
powrocie rozpoczniemy prace plastyczne przy budowie ogromnej 
ryby, która będzie główną ozdobą balu kończącego spotkania.

Czwartek:
3 lipca 2014

1000 - 1400

Projekcja multimedialna i prace plastyczne.  Oglądniemy film 
tematycznie  związany  z naszymi  wakacjami.  Czas  po  pokazie 
wykorzystamy  na  zabawy  plastyczne.  Dalej  budujemy  rybę  i 
drobniejsze elementy dekoracji,  które ozdobią nasze pożegnalne 
spotkanie.

Piątek:
4 lipca 2014

1000 - 1400

Pokazy strażackie i zawody sportowe na wesoło.  Aby zabawy 
były ciekawe prosimy o przyniesienie sprzętu plażowego, kółek do 
pływania, płetw. Licząc na dobra pogodę urządzimy plażowanie na 
terenie zielonym TOK. O godz. 1300 gościć będziemy strażaków z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach. Pokażą nam do czego 
przydaje się woda, opowiedzą o akcjach w których brali udział. 

1 Podawane godziny są orientacyjne i dotyczą odjazdów z umówionych wcześniej miejsc zbiórki. Jeżeli 
kierowca będzie na miejscu wcześniej, czeka do godziny podanej w planie.
W Tułowicach, w dni z wycieczkami spotykamy się w holu TOK 10 minut przed czasem odjazdu.
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