
GRUPY ZORGANIZOWANE

Odra Centrum miejsce spotkań na wodzie. Jest pierwszym wybudowanym na wodzie ośrodkiem 
edukacyjno-kulturalnym, w którym realizowane są projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy
na temat Odry, historii, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. 

Zapraszamy na pokład klasy, grupy zorganizowane i firmy w trzech głównych osiach, do których 
dodatkowo można wybrać dowolne warsztaty a nawet rejs motorówką czy spływ kajakowy :-)

NA POKŁADZIE

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom wiedzę jak działa statek i z czego jest zbudowany, jak musi być 
rozłożony ciężar na nim, jak działa prawo wyporu oraz co sprawia, że płynie. Uczestnicy mogą 
poznać zasady bezpieczeństwa na wodzie, znaki wodne oraz dowiedzieć się czym się różni 
kamizelka asekuracyjna od ratunkowej oraz jak należy ją założyć aby być bezpiecznym na wodzie.

EKOLOGIA

Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom sposoby oszczędzania wody w domu i mieście, małej retencji,  
przybliżyć zagadnienia hydroponicznej uprawy roślin, idei ZERA WASTE oraz wyjaśnić zagadnienia 
związane z wodą. To ogólne spojrzenie na cały ekosystem związany z rzeką i tego jak rzeka wpływa 
na nasze życie. W ramach tej osi może odbyć się wyprawa ekologiczna połączona ze sprzątaniem 
rzeki, pozbawianiem zwierząt i roślin wodnych oraz aktywnością na świeżym powietrzu.

HISTORIA

Zajęcia mają na celu wzmocnić tożsamość młodych Wrocławian z Rzeką Odrą poprzez opowieść 
przenoszącą uczestników do ubiegłych lat. Uczestnicy poprzez oglądanie zbiorów Odrateki - starych
pocztówek, artefaktów związanych z rzeką i Wrocławiem - mogą dowiedzieć się jak wyglądał 
Wrocław z czasów ich rodziców, dziadków i starszych. Poznają ważne, przełomowe wydarzenia w 
historii. Zostanie im przybliżona również wiedza z zakresu wrocławskich mostów - w tym również 
ich różnorodności konstrukcyjnej.



WARSZTATY DO WYBORU
ŚWIAT W KROPLI WODY - Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile życia może znajdować się w jednej kropli wody? To 
co niewidoczne na co dzień, odkryjesz razem z nami! W trakcie warsztatów, dzięki mikroskopom, profesjonalnie 
przygotowanym preparatom oraz pełnym pasji prowadzącym, zaprzyjaźnisz się z rozwielitkami i artemiami. W 
drugiej części warsztatów nauczysz się jak założyć swoje akwarium.

WYPRAWA EKOLOGICZNA i SPRZĄTANIE RZEKI – Wyprawa brzegiem Odry i Oławy, omówienie zjawisk 
przyrodniczych dookoła rzeki, zwierząt zamieszkujących ten wyjątkowy ekosystem, jak powinniśmy dbać o rzekę a
czego nie robić nad jej brzegami. W trakcie spaceru sprzątamy śmieci (chwytaki, worki, rękawiczki) jednocześnie 
analizując problem nadmiaru odpadów i ich recyklingu. To połączenie aktywności fizycznej na świeżym 
powietrzu, edukacji i świetnej zabawy!

MAŁA SZKUTNIA - Dowiedz się z czego składa się łódź, dlaczego pływa i nie tonie, a następnie sprawdź swoją 
wiedzę budując własny model! Łodzie budujemy z ekologicznych materiałów, takich jak kora, patyki, korki, 
sznurek i recyklingowe tkaniny. Podczas tego procesu w praktyczny sposób poznajemy prawa fizyki, dowiadując 
się czym jest balans, wyporność, prawo Archimedesa, a także czym się różni drzewo od drewna. Razem 
zbudujemy wspaniałą łódkę!

HYDROPONIKA - Warsztat idealny zarówno dla młodych adeptów sadzonek, jak i dorosłych, zainteresowanych 
bezglebowymi uprawami roślin. Zobacz, jak wyglądają nasze hydroponiczne uprawy, a następnie stwórz własną 
sadzonkę. Hydroponika to metoda bezglebowej uprawy roślin, w której korzenie pobierają wszystkie potrzebne 
składniki bezpośrednio z wody. Zobacz, jak wyglądają nasze hydroponiczne uprawy, a następnie stwórz własną 
sadzonkę.

KOCHAMY PTAKI - Naucz się rozpoznawać ptaki, które widzisz nad rzekami Wrocławia i zbuduj karmnik, 
wykorzystując przedmioty, które zamiast wylądować w śmietniku, przydadzą się tym nadzwyczajnym istotom. Na 
tych zajęciach odkryjesz jakie ptaki zamieszkują Odrę i Oławę we Wrocławiu, poznasz wiele ciekawostek o nich, 
dowiesz się dlaczego nie wolno karmić ptaków chlebem, a czym powinniśmy je dokarmiać. Jak można zadbać o 
ochronę ptaków w sezonie lęgowym, jak powinniśmy zachowywać się nad wodą, a czego nie powinniśmy robić, 
żeby nie zakłócać im spokoju.

AKADEMIA WĘZŁÓW - Co to jest węzeł i czym różni się od supła? Jaki splot pozwoli nam połączyć dwie liny, a jaki 
powiesić huśtawkę na drzewie? Wiązanie węzłów nie jest zarezerwowane wyłącznie dla żeglarzy. Warsztaty 
przeznaczone zarówno dla dorosłych, którzy chcieliby przy dobrej zabawie opanować techniki wiązania węzłów, 
jak i dla dzieci, które będą miały okazję rozwinąć zdolności manualne i techniczne oraz poprawić koncentrację.

CERAMIKA - Połączenie edukacji przyrodniczej z zajęciami plastycznymi pozwoli w łatwy sposób przyswoić wiedzę
przyrodniczą, jednocześnie rozwijając zdolności manualne/artystyczne. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi
zasadami pracy w glinie – materiale naturalnym, ekologicznym i bezpiecznym – jednocześnie przyswajając sobie 
wiedzę przyrodniczą poprzez wykonywanie m.in. tropów zwierząt, odcisków roślin i skamieniałości. Uczestnicy 
ozdobią prace kolorowymi angobami.

TIE-DYE - Tie-dye jest świetną zabawą, rozwijającą wyobraźnię i kreatywność, przy której nabywamy wiedzę nie 
tylko o mieszaniu kolorów, ale też o tym jak zwinięcie tkaniny wpływa na wzór, który uzyskamy. Podczas 
warsztatów uczestnicy mogą stworzyć oryginalny wzór na wielokrotnego użytku torbę na zakupy czy plecak-
worek, który po warsztatach mogą zabrać ze sobą. 

DRUK 3D - W trakcie trwania warsztatów, dzieci zapoznają się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w 
technologii druku 3D, nauczą się podstaw modelowania grafiki trójwymiarowej oraz zrealizują wspólny projekt, 
który zostanie wydrukowany przez nasze drukarki 3D! Zajęcia prowadzone będą w formie luźnej i kreatywnej 
zabawy i wykładów, podczas których dzieci będą miały okazję spróbować swoich sił w rysowaniu długopisem 3D, 
oraz projektowaniu modelu 3D w programie komputerowym, a także przeanalizują budowę i działanie 
prawdziwego robota kartezjańskiego, jakim jest drukarka 3D.



CO ZAPEWNIAMY

 Opieka profesjonalnych instruktorów, którzy zbudowali Odra Centrum

 Elastyczne podejście, plan zajęć możemy dostosować do Was

 Grupy do 30 osób. Większe grupy możemy podzielić na tury.

 Zajęcia trwają 3-4 godziny, przewidziane są przerwy.

 Zajęcia odbywają się w dni robocze, w godzinach 8:00-17:00

 Możliwość zorganizowania spływu kajakowego lub rejsu motorówką

 Możliwość obiadu lub poczęstunku dla grupy (cena do negocjacji)

 Możliwość odpoczynku w Odra Cafe, która znajduje się na pokładzie.  Dla każdego opiekuna
grupy kawa gratis.

WARIANTY DO WYBORU

Oprowadzanie + Wykład ( 15 zł / osoba )

1. Oprowadzanie po Odra Centrum (NA POKŁADZIE lub EKO lub HISTORIA)
2. Wykład na wybrany temat
3. Opcjonalnie rejs motorówką (+20 zł/os.)
4. Opcjonalnie obiad lub poczęstunek (cena do negocjacji)

Oprowadzanie + Wykład + Warsztat ( 45 zł / osoba )

1. Oprowadzanie po Odra Centrum  (NA POKŁADZIE lub EKO lub HISTORIA)
2. Wykład na wybrany temat
3. Wybrany warsztat z listy dostępnych
4. Opcjonalnie rejs motorówką (+20 zł/os.)
5. Opcjonalnie obiad lub poczęstunek (cena do negocjacji)

KONTAKT I ZAPISY

 Tel. 512 40 60 60
 E-mail. zapisy@onwater.pl 
 Strona www: https://odracentrum.org/ 
 Facebook: https://www.facebook.com/Odra-Centrum-987379764799211/ 
 Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław, (tuż obok Mostu Grunwaldzkiego)
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