
Półkolonie Nurkowo- Pływackie 

25-29 lipiec 

Gdzie ?   Nasze półkolonie nurkowo pływackie odbywają się w różnych lokalizacjach. Każdego dnia 

zwiedzamy nowe jeziorko lub basen. Śniadanie oraz zajęcia wspólne poranne odbywają się w 

przepięknej Sali parafialnej w malowniczej miejscowości Gross Enzersdorf. Mamy tu do dyspozycji 

dużą salę, kuchnię i ogród. Rodzice dowożą dzieci na stację U2 Paraterstern, U2 Aspernstrasse lub 

bezspośrednio do sali. 

 

 

 

 

 

 

 

Kto? Nasi opiekunowie, to doświadczeni pedagodzy z sercem i pasją do pracy z dziećmi. Trzonem 

jest Ciocia Sabinka Instruktor Nurkowania w Passion Divers oraz Nauczycielka Śpiewu w Passion 

Artists) oraz Ciocia Gosia ( Pedagog przedszkolny oraz Instrzuktor warsztatów kreatywności). Do 

naszej ekipy każdego roku dołącza ktoś wyjątkowy. Dotychczas uczyli  u nas: Cioci Monika (Pani 

Logopeda), Wujek Tomek (animator dziecięcy i tancerz), Misio (Instruktor Nurkowania i Pływania), 

Wujek Tomek (Instruktor Tańca), Wujek Romek (Instruktor Tańca), Babcia Ala ( Pedagog Zdolności) 

oraz inne ciocie instruktorki tańca 

 

Program: 

- rano do 9.00 zbieramy się w sali. Jemy śniadanie i mamy trochę czasu na wspólną zabawę 

- od 9.00 zapraszamy dzieci na zabawy integracyjne oraz przedstawiamy plan dnia 

- od 9.30 do 10.30 dzeci pracują w grupach na zajęciach artystycznych: muzyczno- wokalnych 

oraz warsztatach kreatywności 

- około 10.30 jemy drugie śniadanie i mamy kilka chwil na zabawę w ogrodzie 

- o 12.00 wychodzimy nad wodę. Na tym turnusie planujemy: 

Snurkowanie w rozlewiskach Dunaju w Donau Auen 

Prawdziwe nurkowanie intro w wieży nurkowej w 22 Bezirku 

Snurkowanie i pływanie w Alte Donau 

Wyprawa na basen  

Wycieczka nad Neufeldersee 

 

Podczas wycieczki dzieci jedzą obiad i mamy dla nich również słodki podwieczorek, gdyby 

ktoś jeszcze był głodny 

 

Koszt: 250 Euro (ze wstępami na baseny i kąpieliska, wyjściem na lody, pełnym 

wyżywieniem i wszystkimi zajęciami), dodatkowo płatne ewentualne bilety na 

komunikacje miejską 

 



 

 

Półkolonie Muzyczno-Sportowe 

 

1-5 sierpień  

 

Gdzie?   Nasze półkolonie odbywają się w malowniczej miejscowości Gross Enzersdorf u ustóp 

parku narodowego Donau Auen. Do dyspycji mamy piękną, dużą salę parafialną z bezpośrednim 

wyjściem na ogród oraz  dostępem do kuchni, gdzie przygotowujemy śniadania i podwieczorki. 

Dzieci można albo do nas dowieść ( tuż koło 22 Bezirku Essling) lub odbieramy dzieci ze stacji U1-U2 

Prater lub U2 Aspernstrasse. 

 

Kto? Nasi opiekunowie, to doświadczeni pedagodzy z sercem i pasją do pracy z dziećmi. Trzonem 

jest Ciocia Sabinka Instruktor Nurkowania w Passion Divers oraz Nauczycielka Śpiewu w Passion 

Artists) oraz Ciocia Gosia ( Pedagog przedszkolny oraz Instrzuktor warsztatów kreatywności). Do 

naszej ekipy każdego roku dołącza ktoś wyjątkowy. Dotychczas uczyli  u nas: Cioci Monika (Pani 

Logopeda), Wujek Tomek (animator dziecięcy i tancerz), Misio (Instruktor Nurkowania i Pływania), 

Wujek Tomek (Instruktor Tańca), Wujek Romek (Instruktor Tańca), Babcia Ala ( Pedagog Zdolności) 

oraz inne ciocie instruktorki tańca 

 

Program: 

- rano do 9.00 zbieramy się w sali. Jemy śniadanie i mamy trochę czasu na wspólną zabawę 

- od 9.00 zapraszamy dzieci na zabawy integracyjne oraz przedstawiamy plan dnia 

- od 9.30 do 11.00 dzeci pracują w grupach na zajęciach artystycznych: muzyczno- wokalnych 

oraz warsztatach kreatywności 

- około 11.00 jemy drugie śniadanie i zapraszamy na zajęcia sportowe w ogrodzie 

- o 12.00 wychodzimy nad wycieczkę. Na tym turnusie planujemy: 

kąpanie w rozlewiskach Dunaju w Donau Auen 

wyprawa na leśny plac zabaw i budowanie szałasów w Parku Donau Auen 

wycieczka na wyspę odkrywców Orth an der Donau 

wycieczka do Sali zabaw 

wycieczka na Farmę Zwierząt z jazdą konną 

 

Cena: 220 Euro ( ze wstępami, wyjściem na lody, pełnym wyżywieniem i wszystkimi 

zajęciami), dodatkowo płatne ewentualne bilety na komunikacje miejską 

 

 

 

 

 

 


