


Już od samego rana wszystkie znaki na Ziemi i na Niebie wskazywały, że będzie to wspaniały i fascynujący dzień ☺

Plecaczki, woda, drożdżóweczki, notesiki 

i ja 

czekaliśmy z cierpliwością na kierowcę, który punktualnie zjawił się o godz. 7.20

W Henrykowie (zgodnie z planem) czekała na nas policja.

Panowie sprawdzili czy wszystko jest zgodne z przepisami o ruchu drogowym.

Wszystko było ok ☺ Dostaliśmy pozwolenie i życzenia miłej podróży.

I tutaj zaczęła się nasza przygoda pogłębiania wiedzy ekologicznej oraz ukazania wody z różnych fascynujących perspektyw. 



Droga do Wrocławia minęła bardzo przyjemnie.

Rozmawialiśmy o pięknym mieście jakim jest Wrocław, o jego zabytkach, historii i czarodziejskich krasnoludkach ☺

Dzieci z niecierpliwością oczekiwały spotkania z tym miejscem.  



No i dojechaliśmy.

HYDROPOLIS – pierwszy nasz punkt zwiedzania i pogłębiania wiedzy.

Po dokonaniu koniecznych formalności, dzieci otrzymały bilety (na pamiątkę) i udaliśmy się w stronę nam wskazaną.

Pierwsze wrażenia były niesamowite, kiedy dzieci ujrzały kurtynę wodną przy wejściu do budynku…

Mnie i Panią kierowniczkę uderzyła myśl: Ojjj zaraz będzie się działo…. ale wszyscy grzecznie ☺ weszli do środka.



Pierwsze wrażenie ☺

Od samego wejścia niespodzianki.

Od razu ogromne zainteresowanie wzbudziło miejsce pokazujące 

prawdziwy wir wodny.

Dzieci przytulały się do kopuły, robiły zdjęcia, żartowały i 

pochłaniały wiedzę z monitorów prezentujących informacje 

między innymi: dlaczego woda w wirze się kręci?



Na nas czekał już przewodnik – Pan Julian, który przekazał nam swoją wiedzę o świecie wody i nie tylko….  









Był czas również na odpoczynek i czynny relax przy zabawie przed opuszczeniem HYDROPOLIS ☺



Radości nie było końca……. ☺☺☺



Pożegnaliśmy Hydropolis i ruszyliśmy w dalszą drogę naszej wyprawy… 



Obraliśmy kierunek : Ostrów Tumski.

W oczekiwaniu na emocje rejsowe po Odrze statkiem „NEREIDA” napotkaliśmy chłopca Piotrusia, który chodził szlakami krasnali.

No i zaczęło się szaleństwo krasnoludkowe ☺



W czasie przygody żeglugowej dzieci witały wszystkich na plażach, spacerowiczów oraz podziwiały

piękno Wrocławia.

W czasie rejsu dzieci opisywały sobie w notesikach napotkane pierwsze krasnalki☺

Zgodnie z planem rozpoczął się rejs ☺



W oczekiwaniu na obiad zwiedziliśmy również kościół przy Uniwersytecie Wrocławskim.



O godz. 14.30 już czekała na nas zastawa z pysznym obiadkiem w restauracji Lepione. 



Po obiedzie następnym punktem naszej wycieczki był Rynek i lody u Bartona.

Nie spodziewaliśmy się, że dodatkowo będą jeszcze inne atrakcje……



W godzinach popołudniowych wycieczka dobiegła końca 

Dzieci pomimo zmęczenia miały w sobie jeszcze dużo pozytywnej energii.

Wdzięczne i szczęśliwe prosiły o przekazanie podziękowań organizatorom wycieczki ☺☺☺

BARDZO DZIĘKUJEMY!!!!


