
Jes��ści� ���ow�?! To świ����e! WI���R ���P 2023 c�a� z���ąć!
Ruszamy z najnowszą edycją naszych półkolonii językowych! Jak co roku będziemy się świetnie
bawić zarówno podczas niesamowitych codziennych wycieczek, jak i na miejscu w otoczeniu
zwierzaków z naszej szkoły! Każdy dzień Winter Camp z Gerelis wypełniony jest niesamowitymi
atrakcjami - nie znajdziecie tego w żadnej innej ofercie!

1. Poniedziałek: Skrzydlata Ferajna i odkrycie supermocy każdym z nas.
Dzień rozpoczynamy od samodzielnego przygotowania pełnowartościowego drugiego śniadania. Zaraz po nim
czas na zintegrowanie naszej wspaniałej grupy śmiałków Winter Camp edycji 2023! W poniedziałek, niektórzy z
Was mogą być zaskoczeni, “wleci” do naszej szkoły stado prawdziwych ptaków! Odwiedzi nas Skrzydlata
Ferajna, która przywita się z każdym! Sowy i inne ptaki zaprezentują się pięknie w całej okazałości. Pomimo, że
są ptakami drapieżnymi doskonale sprawdzają się w kontaktach z dziećmi i pomagają prowadzić zajęcia z
awiterapii. W dalszej części dnia będziemy mieli dla Was nie tylko zabawy językowe, ale każdy będzie miał
okazję wykazać się swoimi najlepszymi zdolnościami: nie obędzie się bez eksperymentów naukowych i
kreatywnej twórczości w naszym artystycznym atelier - podczas tych zajęć, gwarantujemy, każdy będzie mógł
dodać coś od siebie! Jeśli nadal rozpiera Was energia (wszak to poniedziałek), będziecie mieli okazję
spożytkować ją podczas pokonywania z ekwilibrystyczną sprawnością przygotowanych torów przeszkód -
wszystko to oczywiście po angielsku!

2. Wtorek: Stadion to sport, a kuchnia to zdrowie.
Drugi dzień i nie zwalniamy tempa! Każdy wie, że sport to zdrowie, a dziś zaprosimy Was do odwiedzenia
wrocławskiego stadionu "od kuchni"! Wiecie, że jest to 3 pod względem wielkości stadion w Polsce? Pewnie nie
raz przejeżdżaliście obok, a dziś będziecie mieli okazję zobaczyć go od środka! Po powrocie do szkoły mamy dla
Was kilka zadań piłkarskich - możemy powiedzieć, że szykujemy się na następny Mundial! Będziemy robić model
stadionu, koszulki piłkarskie oraz dowiemy się jak się odżywiać aby, kto wie zostać super sportowcem!

3. Środa: Odjazd! Wyprawa pociągiem na skraj cywilizacji.
Środek tygodnia – mamy nadzieję, że jesteście gotowi na więcej! Wsiadamy do pociągu i jedziemy do
prawdziwego gospodarstwa z dala od zgiełku miasta! Jesteście spragnieni natury i sielskiej atmosfery? Będzie
ekologicznie, zdrowo i zaręczamy, że nie zdołacie zliczyć wszystkich zwierząt, które je zamieszkują. W tym roku
pojawili się nowi mieszkańcy. Oprócz kóz, kotów, psów, kurczaków, królików, kaczek… (przestaliśmy już liczyć)
mamy też już dwie krowy (o matko i córko!). Dowiecie się co jedzą zwierzęta, jak mieszkają oraz jak na co dzień
się nimi opiekować. Na miejscu czeka nas obiad w błogiej atmosferze, a przed tym moc atrakcji – w
gospodarstwie i okolicy nie ma miejsca na nudę.

4. Czwartek: Zadbajmy o naturę, a znajdziemy ją wszędzie.
W przedostatni dzień czas wybrać się do niesamowitego miejsca we Wrocławiu. Zobaczycie, że nasze miasto i
Ziemia mogą być czyste dzięki Wam! Wiecie, że z 600 puszek po napojach można wyprodukować 1 rower?
Nauczymy się dbania o naszą planetę i prawidłowej segregacji odpadów… oraz dowiecie się czy szopy grasują
po Wrocławiu. Po powrocie do szkoły warsztaty z opieki nad zwierzakami ją zamieszkującymi – czy wiecie jak się
z nimi prawidłowo obchodzić i czym karmić? Co lubią, a co im się nie podoba? Skąd pochodzą i jak do nas
trafiły? Jeśli nie, to możecie być pewni, że po naszym szkoleniu będziecie już ekspertami! Po wyczerpującym
dniu, jak każdego dnia przygotujemy wspólnie podwieczorek…. a może ktoś ma z Was ochotę na las w słoiku?

5. Piątek: Ostatnia misja!
Ostatni dzień jest bardzo aktywny: rano, po śniadaniu mamy dla Was ostatnią misję! Aby ją wypełnić będziecie
musieli użyć wszystkich umiejętności, które zdobyliście w czasie trwania naszego Winter Campu! Zagadki,
tajemnicze przedmioty i umiejętności przydadzą się jak najbardziej! Zapraszamy na grę terenową pełną zagadek!
Po dniu pełnym wrażeń – ekstra podwieczorek i można już szykować się na dyskotekę w przebraniach
i kostiumach! Lasery, światła, muzyka i… rozdanie certyfikatów ukończenia Winter Camp w GERelis edycja 2023
w naszej ogromnej sali kosmicznej!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą przeżyć z nami wspaniałą przygodę!

Do z����ze���!
W cenę wliczone jest ubezpieczenie, wyżywienie oraz wszystkie wejściówki i koszty transportu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany planu, wydarzeń lub zmiany kolejności planu z przyczyn losowych.


