
Dlatego też zapraszamy na “Wakacje z językiem polskim” – to 
bardzo skuteczny sposób by odpocząć w przepięknej, zielonej okolicy, 
tuż nad brzegiem jeziora Wigry, i jednocześnie w bezstresowej oraz 
sympatycznej atmosferze, wśród rówieśników z całego świata, poznać 
bądź „podszlifować” język polski.  

33 godziny lekcyjne zajęć z języka polskiego
Podczas „Wakacji z językiem polskim” proponujemy 3 godziny lekcyjne 
zajęć językowych codziennie w grupach maksymalnie 10-osobowych 
(dobranych odpowiednio pod względem wieku oraz stopnia znajomości 
języka polskiego). Z uwagi na fakt, że jest to okres wakacji i dzieci niezbyt 
chętnie myślą o nauce, większość zajęć jest prowadzonych w formie gier  
i zabaw, bardzo często na świeżym powietrzu.    

„Wakacje z językiem polskim”  
dla dzieci w wieku 10 – 17 lat
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Zapraszamy na „Wakacje z językiem polskim” - to propozycja dla dzieci i młodzieży z rodzin dwunarodowościowych,  dla 
tych, których rodzina ma polskie korzenie bądź tych, które chcą się nauczyć tego pięknego języka. W naszej wieloletniej 
praktyce często spotykamy się z problemem dzieci, których jedno lub nawet dwoje rodziców to Polacy, jednak znajomość 
języka polskiego jest u nich niewystarczająca. Wychowywane za granicą często lepiej znają język kraju zamieszkania niż 
język polski. Niestety, mimo starań rodziców, sam kontakt z tym językiem w domu też nie jest wystarczający, by właściwie 
się go nauczyć. 

Indywidualne podejście do każdego uczestnika
• Każdy uczeń jest inny. Jedni potrzebują tylko pracy nad akcentem, inni 

nad słownictwem, kolejni mają bogate słownictwo, a jednak istotne 
braki w gramatyce. Przez ponad 10 lat działalności spotykamy się  
z wieloma problemami językowymi dzieci i młodzieży  
i w każdym przypadku udaje nam się pomóc. 

• Nie ograniczamy się tylko do zajęć grupowych  - uczestnicy mają 
możliwość uzyskania indywidualnego wsparcia ze strony naszych 
lektorów. Kadra jest do dyspozycji dzieci również w pozostałych 
godzinach. Jeśli tylko uczestnik ma jakiś problem językowy (bądź nie 
tylko językowy) zawsze może liczyć na naszą pomoc.

Bezpieczny ośrodek
• Wybór Gawrych Rudy nie jest przypadkowy – to urokliwe, spokojne 

i bezpieczne miejsce w samym centrum Wigierskiego Parku 
Narodowego. Ośrodek, zajmujący teren 5 hektarów, znajduje się  
w lesie, nad samym brzegiem bardzo czystego jeziora Wigry. 

• Zakwaterowanie: wygodne pokoje dwuosobowe z balkonami  
(oddzielna łazienka dla dwóch pokoi), 

• Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja  w stołówce mieszczącej 
się na terenie ośrodka, 

• Sprzęt pływający do dyspozycji uczestników oraz kąpielisko (strzeżone 
przez ratownika WOPR ).

• Ciekawy program zajęć dodatkowych – szczegóły na odwrocie



Dzień 1 07.08.2016 (niedziela) 

12:00 Zbiórka przy autokarze 

12:15 Wyjazd do Gawrych Rudy

18:00 Planowany przyjazd do ośrodka,  
zakwaterowanie w pokojach

19:00 Kolacja

19:45 Wieczorek zapoznawczy 

Dzień 2-6 (poniedziałek – sobota)

9:30 – 10:00 Śniadanie

10:30 – 13:30 Zajęcia lekcyjne

14:00 – 15:00 Obiad

15:30 – 18:30 Zajęcia pozalekcyjne 

19:00 – 19:45 Kolacja

20:15 – 21:15 Wieczorne zajęcia kulturalne

Dzień 7 (niedziela)

9:30 – 10:00 Śniadanie

10:30 – 13:30 Wycieczka do klasztoru Wigry

14:00 – 15:00 Obiad

15:30 – 18:30 Przejazd Wąskotorową Koleją Wigierską 

19:00 – 20:45 Ognisko

21:15 Powrót do ośrodka

Dzień 8 - 12 (poniedziałek – piątek)

9:30 – 10:00 Śniadanie

10:30 – 13:30 Zajęcia lekcyjne

14:00 – 15:00 Obiad

15:30 – 18:30 Zajęcia pozalekcyjne 

19:00 – 19:45 Kolacja

20:15 – 21:15 Wieczorne zajęcia kulturalne

Dzień 13 (sobota)

9:30 – 10:00 Śniadanie

10:00 – 11:00 Pakowanie

11:30 Powrót do Warszawy

17:30 Planowany przyjazd do Warszawy

Harmonogram

Przykładowe zajęcia pozalekcy jne: 
warsztaty „Co słychać w wiejskiej zagrodzie?”, 
nauka pływania pod okiem doświadczonego 
ratownika, wycieczka rowerowa po Wigierskim 
Parku Narodowym, przejażdżka bryczką do Aten 
(miejscowość oddalona o ok. 10 km), leśne podchody, zajęcia sportowe (tenis stołowy, siatkówka, 
koszykówka, piłka nożna), zajęcia z tkactwa 
artystycznego, wycieczka na Suchary (leśne jeziora), ścieżka przyrodnicza Puszcza.

Przykładowe wieczorne zajęcia kulturalne: 

polskie gry planszowe, projekcje polskich filmów, dyskoteki 

organizowane na  terenie ośrodka, konkursy plastyczne  

i recytatorskie, gry grupowe (m.in. tabu, kalambury).

Wszystkie zajęcia pozalekcy jne są prowadzone pod opieką 

wychowawców oraz w przypadku zajęć wodnych dodatkowo 

pod opieką ratownika.

Zajęcia pozalekcy jne oraz wieczorne zajęcia kulturalne 

są przewidziane na każdy dzień pobytu. Dobór zajęć jest 

uzależniony od m.in. warunków pogodowych i dokonywany 

przez Kierownika Obozu.  

Cena obejmuje: 33 godziny lekcyjne kursu języka polskiego, zakwaterowanie w 
pokojach dwuosobowych, wyżywienie 3 x dziennie, bogaty program zajęć sportowo- 
-kulturalnych każdego dnia, 24-godzinna opieka nad dziećmi, ubezpieczenie 
zdrowotne, przejazd autokarem na trasie Warszawa – Gawrych Ruda – Warszawa.

Istnieje również możliwość organizacji transferu dziecka z innej lokalizacji  
– w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt.

TERMIN OBOZU:  

07.08 – 20.08.2016
CENA:  

2 890 zł

FES Centrum Edukacji Zagranicznej jest wpisane do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1052 oraz 
posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze 02.203.738 wydaną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (zgodnie z ustawą o usługach turystycznych).   
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