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Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do zapoznania się z indywidualną ofertą
letnich półkolonii EDUME, jaką przygotowaliśmy dla Waszych
uczniów. EDUME to placówka opiekuńczo-wychowacza. Od lat
prowadzimy kursy z wielu dziedzin, które uzupełniają szkolne
programy o praktyczne umiejętności – m.in. techniki
poszerzania wiedzy i nowoczesne kompetencje jak
programowanie. Uczymy przez zabawę i grywalizajcę, dzięki
czemu potrafimy skutecznie dotrzeć do dzieci. Jedną z
ważnych gałęzi naszej działalności jest organizacja półkolonii
– bogatych tematycznie, opartych na technologiach oraz
nowoczesnej psychologii. Organizujemy je od 2014 roku.

NA CZYM POLEGAJĄ PÓŁKOLONIE?

Półkolonie organizujemy w Waszej szkole. Jeden turnus trwa
5 dni. Spotykamy się z dziećmi codziennie w godzinach
7.30 do 16.30. Zajęciamają formę twórczych zabaw połączonych
z praktyczną edukacją, grą Minecraft i atrakcyjnymi wyjściami
na miasto.

ZAPEWNIAMY:

■ Ubezpieczenie NNW
■ Dwudaniowy obiad
■ Całodzienny dostęp do napojów
■ Codzienną przekąskę w ramach drugiego śniadania
■ Realizację programu
■ Wszystkie potrzebne materiały i sprzęt do zajęć
■ Wyjścia na miasto - Park Grabiszyński, Kolejkowo, Kręgielnia
Sky Tower, Kino Helios

■ Wszystkie bilety wstępu do atrakcji podczas wyjść

CENA PÓŁKOLONII:
■ 790 zł
■ przy zapisie rodzeństwa 750 zł



TEMAT 1

MINECRAFTEM PRZEZ HOLLYWOOD
TERMIN: 5.07 - 09.07.2021

■ Indiana Jones – poszukiwania artefaktów archeologicznych
■ Jurassic Park i odkrywanie tajemnic dinozaurów
■ Star Wars. Podzieleni na grupy rebeliantów i Imperii,
odtworzymy gwiezdne bitwy z pomocą mieczów świetlnych

■ Opowieści z Narnii – wyprawa w nieznane w poszukiwaniu
Minotaura i Hydry

■ Superbohaterowie – odbijanie miasta z rąk bandytów przy
pomocy Batmana, Supermana, Spidermana i wielu innych

ZAJĘCIA CYFROWE

■ Trochę survivalu. Zainspirowani przygodami Doktora
Jonesa, nauczymy się tworzyć filtr do wody, by przeżyć na
pustyni i dżungli

■ Stworzymy skamielinę gipsową, odkryjemy tajemnicę
skrytą w przeszłości

■ Nauczymy się przyrządzać zdrowe batony “mocy” z daktyli,
miodu i płatków

■ Nauka programowania z pomocą Photona oraz gry
planszowej Scottie Go

■ Kryminalistyka – ściąganie odcisków palców oraz
rozwiązywanie detektywistycznych zagadek

ZAJĘCIA PLASTYCZNE I EKSPERYMENTY

■ Kręgielnia Sky Tower
■ Kolejkowo
■ Kino Helios Magnolia
■ Park Grabiszyński

Program wyjść uzależniony jest od sytuacji pandemicznej –
w razie obostrzeń zamiast wycieczek na miasto odbędą się
zabawy terenowe i ruchowe w dostępnych miejscach (park,
boisko itd.)

WYJŚCIA



■ Rozwikłanie tajemnicy szalonego naukowca z Tropikalnej
Wyspy

■ Tworzenie własnych obozów przetrwania z modem
CampingCraft

■ Żegluga morska w archipelagu wysp tropikalnych z modem
PirateCraft i Archimedes Ships

■ Plażowanie i tworzenie niezwykłych wakacyjnych kurortów i
atrakcji turystycznych z modem TropiCraft

■ Poznawanie flory i fauny tajemniczej wyspy z modem
MoCreatures i Biomes O’Plenty

ZAJĘCIA CYFROWE

■ Tworzymy ogromną rafę koralową
■ Przygotowujemymorskie przebrania – piraci i syreny
■ Konstruujemywłasne akwarium
■ Budujemy łódki i organizujemy regaty
■ Tworzymy magnetycznemorskie zabawki

ZAJĘCIA PLASTYCZNE I EKSPERYMENTY

■ Kręgielnia Sky Tower
■ Kolejkowo
■ Kino Helios Magnolia
■ Park Grabiszyński

Program wyjść uzależniony jest od sytuacji pandemicznej –
w razie obostrzeń zamiast wycieczek na miasto odbędą się
zabawy terenowe i ruchowe w dostępnych miejscach (park,
boisko itd.)

WYJŚCIA

TEMAT 2

MINECRAFT RAJSKA WYSPA
TERMIN: 09.08 - 13.08.2021



www.edu-me.pl/polkolonie-arka

INFORMACJE ORGANIZACYJNIE

Wystarczy wejść na stronę internetową - wypełnić
formularz i podążać zgodnie z instrukcjami.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Bo jesteśmy placówką z misją i tradycjami. Rozumiemy dzieci
i staramy się je przygotować na przyszłość. Nasze zajęcia
opieramy na najnowszych zdobyczach psychologii i technologii,
dostosowując je do wymogów nowoczesnego świata.
Prowadzimy je w atmosferze wzajemnego zrozumienia
i fascynacji otaczającym światem.

Półkolonie prowadzimy od 2014 roku. Nasze zajęcia doceniają
zarówno rodzice, jak i dzieci. Poszerzenie oferty edukacyjnej
szkoły o interesujące i nowoczesne półkolonie letnie
z pewnością zwiększy jej atrakcyjność.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie
internetowej:

www.edu-me.pl

W razie zainteresowania ofertą prosimy o kontakt.
Tel.: 500 832 960

E-mail: biuro@edu-me.pl

DLACZEGOWARTO Z NAMIWSPÓŁPRACOWAĆ?


