
PROGRAM PÓŁKOLONII 
 
 
    
                                                     "Współczesne technologie” 
 
 
 

Dzień 1: Komputer nie taki straszny 
 
 
8:00-9:00 – zapoznanie się z wychowawcami, regulaminami, miejscem, wspólne pisanie 

multimedialnego kontraktu 

9:00-9:30 – II śniadanie 

9:30-11:00 – nie samym komputerem człowiek żyje – gry i zabawy świetlicowe 

11:00-13:00 – ABC multimedialnego zastosowanania komputera - prezentacja multimedialna  
13:00-13:30 – obiad z deserem 
13:30-14:00 – sjesta w sali koszarowej 

14:00-15:00 –  zwiedzanie fortu z przewodnikiem 

15:00-16:00 –  zawody sportowe o puchar Steve’a Jobsa 

 

*następnego dnia prosimy o zabranie legitymacji szkolnych dzieci 
 
 
 
 

 

Dzień 2: Multimedia to nie tylko komputer 

 
8:00-8:30 – Gry i zabawy świetlicowe 

8:30-9:00 – II śniadanie 

9:00-13:00 – wyjście do redakcji TV Toruń; zwiedzanie i poznawanie pracy dziennikarzy 

13:00-13:30 – obiad z deserem 

13:30-14:00 – sjesta w sali koszarowej 

14:00-16:00 – zajęcia komputerowe – podstawy projektowania graficznego; podchody na 

terenie Fortu IV 
 
 
 
 
 

Dzień 3: W świecie współczesnego filmu 

  
8:00-9:00 – gry i zabawy świetlicowe 

9:00-9:30 – II śniadanie 

9:30-13:00 – plener jest dla filmu ważny – wyjazd do Starego Miasta, kręcenie filmu, zabawy w 

Piernikowym Miasteczku 

13:00-13:30 – obiad z deserem 
13:30-14:00 – sjesta w sali koszarowej 

14:00-16:00 – zajęta plastyczne – niespodzianka; zajęcia komputerowe – ABC robotyki   



Dzień 4: Rola filmowca we współczesnym świecie 
 

 

8:00-9:00 – gry i zabawy świetlicowe 

9:00-9:30 – II śniadanie 

9:30-13:00 – wyjście do kina na film niespodziankę 

13:00-13:30- obiad z deserem 

13:30-14:00 – sjesta w sali koszarowej  
14:00-15:00 – pieczenie pierników w Forcie IV 
15:00-16:00  - zajęcia sportowe – tor przeszkód, czyli małe roboty na start 
 
 
 
 
 

Dzień 5: ostatnie poprawki przed premierą 

 

8:00-8:30 – gry i zabawy sportowe 

8:30-9:00– II śniadanie 

9:00-13:00  - wyjście do Kinderka 
13:00-13:30 – obiad 
13:30-14:00 – sjesta w sali koszarowej 
14:30-15:30 – ostatnie sceny i poprawki filmowe 
15:30-16:00 uroczyste zakończenie turnusu  
 
 
 
 
 
 
 

 

Organizatorzy zapewniają sobie prawa do zmian w harmonogramie 

 

Dzieci muszą zabrać ze sobą:  
- ważną legitymację lub książeczkę zdrowia  
- buty na zmianę (trampki, adidasy, strój sportowy) 

- kurtkę przeciwdeszczową 

 

Prosimy o dokonywanie zapisów drogą telefoniczną: (56) 655 82 36 lub mailową: biuro@fort.torun.pl  
Wpłat należy dokonywać na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego turnusu! 
 

W załączniku na stronie internetowej: www.fort.torun.pl znajdują się dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć 

do Fortu IV minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu. 

mailto:biuro@fort.torun.pl
http://www.fort.torun.pl/

