
 

Moje wakacje – Mój rozwój 
Oferta zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym 
 
 Okres wakacji letnich to dla dzieci czas odpoczynku i regeneracji 
sił.  Jeżeli zastanawiają się Państwo w jaki sposób zorganizować 
dzieciom ten czas, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę, dzięki 
której dzieci będą miały podczas ferii zapewnioną nie tylko 
opiekę, ale przede wszystkim ciekawe rozwijające zajęcia, dobrą 
zabawę i dużo pozytywnych emocji. 
Oferta dla uczniów klas szkoły podstawowej. 
 
 
 



SZANOWNI PAŃSTWO 

Kierujemy do Państwa specjalną ofertę 

wakacyjną zorientowaną na rozwijanie 

społecznych kompetencji dzieci, tak 

ważnych w życiu każdego człowieka.  

Program naszych zajęć jest tak 

skonstruowany, aby uczestnicy uwierzyli w 

swoje możliwości, nabrali pewności siebie 

w indywidualnych wyzwaniach, jak i w 

relacjach społecznych.  

JAK PRACUJEMY 

Oferta obejmuje cykl warsztatów 

psychologicznych rozwijających 

umiejętności komunikacji, rozpoznawania 

emocji, współpracy, odwagi w działaniu i 

pewności siebie.  

Podczas warsztatów posługujemy się 

różnymi metodami pracy dostosowanymi 

zarówno do poruszanego tematu, jak i 

wieku odbiorców. Zajęcia prowadzone 

przez naszych specjalistów mają przede 

wszystkim wymiar praktyczny. Naszym 

mottem są znane słowa Konfucjusza: 

„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a 

zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a 

zrozumiem”. Z tego względu pracujemy 

głównie w oparciu o takie metody jak: gry 

integracyjne, praca w grupach, zabawa, 

trening umiejętności, drama.  

Integralną częścią programu są również 

zajęcia artystyczne (muzyczne, teatralne, 

plastyczne) oraz kreatywne, dzięki którym 

dzieci będą mogły rozwijać swoje talenty, 

ćwiczyć umysł i po prostu dobrze się 

bawić.  

Zapewniamy własny sprzęt (laptop, 

komputer, projektor) a także wszelkie 

materiały potrzebne podczas zajęć.  

KONTAKT 

Ośrodek Psychologiczno – Pedagogiczny 

RAZEM 

ul. Pomorska 39/41 

81-314 Gdynia 

Tel: 58 620 91 99 

Tel: 58 620 32 23 

Mail: razem@razem.pl 

Filia nr 1 

ul. Strażacka 15 

81-616 Gdynia 

Tel: 58 624 05 09 

 

OFERTA WAKACYJNA 
Oferta obejmuje pięć dni zajęć 

prowadzonych przez specjalistów naszego 

ośrodka. Opłata obejmuje również 

codzienny dwudaniowy obiad, wszelkie 

materiały potrzebne do zajęć oraz wyjście 

na basen. 

 

Termin:  

1 turnus      6-10 lipiec 

2 turnus      13-17 lipiec 

Godziny: 9.00 - 14.30 

Cena:  

dla uczniów PSSP 190zł 

dla uczniów spoza szkoły 270zł 


