
 CENTRUM ROZWOJU I AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY  
Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży 

AL. Jana Kasprowicza 26  

51-161 Wrocław  

Tel. 071 327 34 70,  

e:mail: tobiaszki@interia.pl 

www.tobiaszki.pl;  

facebook: Fundacja Tobiaszki 

Jeśli……. 

 szukasz nowych kolegów i koleżanek, 

 potrzebujesz pomocy w nauce, 

 masz od 7 do 18 lat,  

 chcesz miło spędzić wolny czas, zaangażować się w zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe, obejrzeć ciekawy film,  

 chcesz wziąć udział w wycieczkach, wyjściach kulturalnych, feriach zimowych i letnich… 

DOŁĄCZ DO NAS !! 

 

PONIEDZIAŁEK DLA MŁODZIEŻY (dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat)   

Zapraszamy na zajęcia od godz. 15:00 do 20:00. 

 

Podczas dnia: warsztaty edukacyjne (wspólne odrabianie lekcji), realizacja projektów młodzieżowych, dyskusje na 

interesujące nas tematy, popołudnia kinowe, wyjścia kulturalne, wycieczki, akcje wolontariackie, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, oraz:  

 16:45 – 18:15 – warsztaty teatralne dla młodzieży i grupy średniej 

 17:00 – 19:00 – warsztaty sportowe dla młodzieży (trening ogólnorozwojowy, sporty i gry zespołowe, wyjścia  na 

wydarzenia sportowe, itp.) 

 

Jest możliwość wybrania i uczęszczania tylko na wybadane zajęcia/aktywności  

 

PONIEDZIAŁEK DLA GRUP ŚREDNICH (dla dzieci w wieku od 11 do 12 lat)  
Zapraszamy na zajęcia od godz. 14:00 do 18:30 

 14:00 – swobodna aktywność uczestników, czas na posiłek (obiad), czas na gry, zabawy, odrobienie szkolnych zadań domowych; 

 15:30  – 16:30 – warsztaty rozwojowe – zajęcia grupowe (zajęcia obligatoryjne) 

 16:45  – 18:15 – warsztaty teatralne dla młodzieży i grupy średniej; 

 18:30 – jemy podwieczorek, wspólnie sprzątamy pomieszczenia (trening umiejętności samoobsługowych), 

 

Wtorek, środa, czwartek, piątek (zajęcia od godz. 14:00 – 18:30) 
 

 14.00 - swobodna aktywność uczestników, czas na gry, zabawy, warsztaty relaksacyjne, 

 15.00 - jemy obiad 

 15.20 - warsztaty edukacyjne (odrabiamy lekcje, uczymy się, eksperymentujemy, itp.) 

 16.20 - gramy, bawimy się, przeprowadzamy warsztaty: plastyczne, muzyczne, integracyjne, sportowe, itp. 

 18.30 - jemy podwieczorek, wspólnie sprzątamy pomieszczenia (trening umiejętności samoobsługowych),  

WOREK 

- warsztaty rozwojowe – zajęcia grupowe dla dzieci z klas I-IV (zajęcia obligatoryjne)   

- warsztaty rękodzieła dla dzieci od klasy V          

 

ŚRODA 

- warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7-11 lat   

- chór (warsztat śpiewu) - dla wszystkich chętnych         

- warsztaty rozwojowe – zajęcia grupowe (dla młodzieży od 13 r. ż.) – zajęcia obligatoryjne 

 

CZWARTEK 

- warsztaty sportowe dla grup młodszych (w godz. od 16:30 do 17:15) 

- warsztaty sportowe dla grup średnich    (w godz. od 17:15  do 18:00)  

- warsztaty alternatywne dla grupy młodzieżowej  

 

PIĄTEK 

-  warsztaty plastyczne dla grup młodszych i średnich 

-  warsztaty muzyczne dla wszystkich chętnych - nauka gry na instrumentach (w godz. 15:30 – 16:15) 

-  warsztaty kreatywnych dla grupy młodzieżowej i średniej 

 

Możesz wybrać dowolny, pasujący Ci dzień, lub przychodzić codziennie. 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNE 

 

* W Centrum Tobiaszki obowiązuje obuwie zmienne!!!!   

** przychodząc na zajęcia zostajesz do końca zajęć, jeśli musisz wyjść wcześniej przynieś zgodę od rodziców. 

http://www.tobiaszki.pl/

