


Międzypokoleniowe jednodniowe warsztaty tematyczne 

Data od 08.07.2019 r. do 31.08. 2019r. 

Cena: 25 zł/osoba za dzień 

 

Każdego dnia w godzinach 08:00-16:00 będziemy rozwijać swoje talenty, 

pobudzać wyobraźnię, kreatywność. Kładziemy również nacisk na wartość 

edukacyjną, ponieważ najlepiej uczyć się przez zabawę! Co ważne uczestnikiem 

zajęć można być w wybrane, pojedyncze dni warsztatów. Część zajęć odbywa się 

w siedzibie Centrum Seniora, jednak każdego dnia między godziną 10:00 a 13:00 

wyruszamy na niezapomnianą wycieczkę do ciekawych miejsc Szczecina.  

Za 25 zł od osoby, wykwalifikowana kadra zapewni opiekę oraz ciepły posiłek, 

wodę, herbatę, kawę, każdego dnia zajęć. Warunkiem uczestnictwa jest 

dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty 

(przelew lub gotówka w centrum seniora) najpóźniej na dzień przed wybranym 

dniem zajęć. 

 

Tydzień pierwszy (8-12 lipca) i piąty (5-9 sierpnia) : „Nasze talenty”- 

Podczas zajęć poznamy tajniki bycia aktorem. Zwiedzimy zakątki teatru  

i poznamy jego kulisy. W tym tygodniu zaplanowane są również takie atrakcje 

jak:  wizyta w Radio Szczecin,  przygotowanie podwórkowej sztuki teatralnej oraz 

wszystkich potrzebnych rekwizytów i scenografii. 

Tydzień drugi (15-19 lipca) i szósty (12-16 sierpnia): „Zawody naszych 

rodziców” 

Podczas zajęć poznamy różne zawody, będziemy mieli okazję z bliska przyjrzeć 

się pracy strażaków, wojskowych, marynarzy. Zwiedzimy statek Akademii 

Morskiej- Nawigatora XXI. Odwiedzimy również Muzeum Techniki, gdzie 

poznamy historie pojazdów, którymi jeździli nasi rodzice, dziadkowie.  

 

 

 



Tydzień trzeci (22-26 lipca) i siódmy (19-23  sierpnia): „Zew Natury”:  

Podczas zajęć poznamy czym jest ekologia, jak dbać o otaczające nas środowisko 

i żyć z nim w zgodzie. Odwiedzimy farmę ekologiczną, a także poznamy historię 

Syrenich Stawów, Jeziora Szmaragdowego oraz innych pięknych miejsc w 

Szczecinie. Czeka nas też wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek, śpiewem i 

dobrą zabawą. 

 

Tydzień czwarty (29 lipca- 2 sierpnia) i ósmy (26-30 sierpnia): „Nasze miasto”: 

Jest to tydzień podczas którego poznamy historię naszego miasta. Zwiedzimy 

różne ciekawe zakątki oraz miejsca historyczne. Odwiedzimy muzea, schrony, 

Zamek Książąt Pomorskich oraz inne charakterystyczne punkty na mapie 

Szczecina.  

 

 

Program może zmieniać się, ze względu na pogodę lub sytuacje nie 

spowodowane winą organizatora.  

 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Centrum Seniora w Szczecinie 

ul. Bolesława Śmiałego 16/u2  

tel. +48 882 507 368 

e-mail: centrum@seniorszczecin.pl  
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