
„Zimowa Redakcja!” …czyli 

„Niesamowity tygodnik – edycja 
limitowana!”

Tym razem wydamy własną gazetę, nasi mali redaktorzy będą mieli 
szansę spróbować swych sił w dziennikarskim fachu, odwiedzimy redakcję 
radiową, przeprowadzimy profesjonalne wywiady telewizyjne i stworzymy 
wspólnie najlepsze wydanie gazety! :). Aby stworzyć nasz niepowtarzalny 
egzemplarz nie może zabraknąć wizyty w ciekawych miejscach, z których 
wrócą z nami materiały do naszego wydania! Uruchomimy rubrykę 
sportową - coś dla amatorów piłki nożnej, towarzyską - tutaj umieścimy 
ciekawostki z życia sławnych osób, nie zabraknie informacji z naszego 
kraju i ze świata, ale ....to już sami przeczytacie w naszym wyjątkowym 
tygodniku :)!"

W ramach naszych zmagań Redaktorzy wezmą udział m.in.:

 Radio Kraków poznamy tajniki pracy redakcji radiowej odwiedzając
naszą lokalną rozgłośnię,

 Stadion Cracovii/Wisły – sportowi komentatorzy na start! Nie 
tylko zobaczymy, gdzie piłkarze przygotowują się do meczu, ale też 
odwiedzimy miejsce dla prasy i loże VIP ;)

 Dziennikarskie potyczki – gra terenowa z elementami 
„reporterskimi” – sonda uliczna, notki reporterskie i prawdziwe 
podchody!

 Jak powstawała gazeta…. – wystawa w Muzeum Inżynierii – trasa
edukacyjna „Tajemnice dawnej drukarni” - 

 Dział Moto – quiz wiedzy o motoryzacji nie tylko dla chłopaków! 
Multimedialny teleturniej z nagrodami.

 Zdrowie i uroda – dział specjalny nie tylko dla dziewczyn! Jak żyć 
zdrowo i aktywnie! 

 Tworzymy własny tygodnik – podczas warsztatów powstawać będą 
materiały do naszego tygodnika, który każdy z dziennikarzy otrzyma na
pamiątkę!!! Może uda nam się zdobyć jakąś nagrodę Grand Press ;)!

Dodatkowo w ramach programu – zajęcia ruchowe, mała czytelnia, letnie 
kino, animacje świetlicowe, gry planszowe!



Zakończenie naszych tygodniowych zmagań zostanie zwieńczone 
wręczeniem Małym Dziennikarzom  certyfikatów uczestnictwa.

Ramowy plan dnia:

8.00 – 9.30 zajęcia świetlicowe w oczekiwaniu na wszystkich 
uczestników,

9.30 – 9.45  zapoznajemy dzieci z tematyką zajęć i planem na dzień 
aktualny.

9.45 – 10.45 I blok zajęć – w ramach tego bloku będziemy realizować 
zajęcia ruchowo – warsztatowe,

10.45 – 11.15 Przerwa na ciepły napój (zapewniamy herbatę z sokiem, 
drobne ciasteczka, wodę mineralną) i II śniadanie (zapewnione przez 
rodziców)

11.15 – 13.30  II blok – w ramach tego bloku będziemy realizować 
wyjścia na zewnątrz,

13.30 – 14.00  obiad– obiad jednodaniowy – możliwe jedynie pakiety 
tygodniowe – 5 obiadów.

14.00 – 16.00  III blok zajęciowy – w ramach tego bloku będziemy 
realizować zajęcia bardziej statyczne – gry planszowe, zajęcia z książką – 
mini klub czytelniczy oraz zajęcia plastyczne.

16.00 – 17.00 zajęcia świetlicowe w oczekiwaniu na rodziców.

Tygodniowy koszt udziału dziecka w warsztatach letnich 2023 – 
650 zł,

Dodatkowo płatne obiady, dla rodziców którzy się zdecydują wykupić 
catering – 20 zł/obiad

Koszt 650 zł zawiera:

 Opiekę animatorów,
 Organizację warsztatów zawartych w programie,
 Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów,
 Organizację zajęć wyjazdowych (bilety wstępów, zajęcia 

zewnętrzne, bilety MPK),
 Organizację zajęć w miejscu stacjonarnym warsztatów  -  inne 

atrakcje towarzyszące,
 Zabezpieczenie napojów do II śniadania (ciepła herbata, sok 

malinowy, drobne ciasteczka, owoce), 
 Ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł,


