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

II tydzień
7 do 11 lipca 2014

Data Działanie
Poniedziałek:
7 lipca 2014

1000 - 1800

Rowerowa  wycieczka  do  Lipna  1  .     Ruszamy  cała  grupą  spod 
ośrodka. Każdy uczestnik ma sprawny rower  (sprawdzony przed 
wycieczką), czapkę, preparat odstraszający komary i kleszcze, wy-
godne obuwie –  NIE KLAPKI i odzież.  Będziemy korzystać z 
basenu (każde dziecko jest wyposażone w potrzebne akcesoria-
-strój  kąpielowy, ręcznik, sucha odzież na przebranie,  prowiant, 
napoje).  W programie pogadanka ratownika i  pokaz działań na 
wodzie. Godzina powrotu zależy od stanu grzeczności/zmęczenia 
dzieci (może zostać przesunięta na wcześniejszą). 

Wtorek:
8 lipca 2014

815 Goszczowice
820 Ligota Tułowicka 
8  30   Tułowice  
840 Skarbiszowice
845Szydłów

Wycieczka  do  Krasiejowa  .    W planie  korzystanie  z  atrakcji 
JuraParku.  Staniemy  oko  w  oko  z  okazami  w 
Prehistorycznym Oceanarium, poleniuchujemy na plaży 
(mamy stroje kąpielowe,  ręczniki).  Przy sprzyjającej 
pogodzie  chcemy  spędzić  na  miejscu  cały  dzień. 
Dlatego  rodzice  zaopatrzą  dzieci  w  prowiant,  napoje. 
Pobyt  na  plaży  to  kąpiel  na  strzeżonym  kąpielisku. 
Ponowny apel o odpowiednie obuwie –NIE KLAPKI i 
czapki, preparat do opalania. 

Środa:
9 lipca 2014

1000 - 1400

Piknik  przy  śluzie  –  wycieczka  piesza.  Forma  czynnego 
wypoczynku.  Zachowując ostrożność postaramy się wykorzystać 
zbiornik  wodny  do  puszczania  kaczek  i  statków  z  papieru. 
Planujemy  zabawę  na  orientację  Gdzie  jest  Nemo.  Do  pikniku 
potrzebne  będą  nieduże  koce,  prowiant  i  napoje.  Oczywiście 
obowiązuje wygodne obuwie-NIE KLAPKI, odzież odpowiednia 
do pogody, czapka, preparat odstraszające komary i kleszcze.

Czwartek
10 lipca 2014

1000 - 1400

Projekcja  multimedialna.  Propozycja  filmowa  tematycznie 
związana z wodą. Znajdziemy coś ciekawego dla każdego, pokazy 
z  wodą  w  roli  głównej,  ciekawostki  z  morskiego  i  rzecznego 
świata. Po projekcji planujemy prace plastyczne – kończenie ryby. 
Dla  chętnych  innego  rodzaju  zajęć  -  np.  kalambury,  rebusy, 
krzyżówki.

Piątek
11 lipca 2014

1700 - 2100

„W morskiej toni”. Bal kończący nasze wakacyjne spotkania. Na 
terenie zielonym przy TOK stanie morska dekoracja. W karaoke 
Syreny będą miały szansę zaczarować płynących żeglarzy. Na balu 
obowiązują  stroje  nawiązujące  do  wodnego  tematu.  W  czasie 
wspólnej zabawy konkursy, dyskoteka.

W dni bez wyjazdów spotykamy się o godz. 10  00   w holu TOK (oprócz pierwszego dnia, tj. 30.06-wtedy w sali   
widowiskowej).

W dni z wycieczkami spotykamy się w holu TOK 10 minut przed czasem odjazdu.

1 Decyzja o udziale w wycieczce rowerowej powinna być dobrze przemyślana ze względu na możliwości 
dziecka (duża grupa porusza się w pewnym tempie). Rower powinien posiadać zapięcie, które pozwoli na 
zabezpieczenie  na  czas  pobytu.  Dla  własnego  bezpieczeństwa  dzieci  powinny  mieć  kaski  rowerowe. 
Posiadacze biorą również kartę rowerową.
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