
ZOSTAJESZ W MIEŚCIE PODCZAS FERII ZIMOWYCH?  

PRZYJDŹ DO TPD W LEGNICY! CODZIENNIE OD 10:00 do 14:00 ATRAKCYJNE ZAJĘCIA! 

Aleja Orła Białego 2, pierwsze piętro, tel. 76 724-51-09 

 

ZOSTAŃ NASZYM FANEM NA FACEBOOKU! CODZIENNIE DODAMY ZDJĘCIA Z AKCJI ZIMOWEJ 

facebook.com/TPDlca                        www.tpd.legnica.pl 

I TYDZIEŃ PROGRAM 

Poniedziałek 

28.01.2013 

W pierwszym dniu poznasz nowych kolegów i koleżanki, z którymi wspólnie spędzisz czas podczas akcji 

„Zima w mieście z TPD”. W tym dniu odbędą się zabawy świetlicowe i.. pośpiewamy podczas karaoke. 

Wtorek 

29.01.2013 

Zastanawiałeś się jak wygląda praca bankowca? Na czym 

polega obrót pieniędzmi i w ogóle.. skąd on się właściwie 

wziął? W tym dniu odwiedzimy Oddział Banku 

Zachodniego WBK w Legnicy. Tam poznasz wszystko od kulis. Ale bądź uważny i spostrzegawczy, bo po 

prezentacji odbędzie się konkurs plastyczny, w którym do wygrania będą atrakcyjne gadżety. 

Środa 

30.01.2013 

Jeśli myślisz, że literatura może być nudna, to przyjdź do biura TPD w Legnicy  Tego dnia spędzimy 

dzień z Tuwimem na wesoło  Bajki czytane i oglądane, zresztą.. przekonaj się sam  

Ponadto – bojowe zadanie z udziałem naszych fanów na Facebooku! W tym dniu narysujesz 

wymyśloną przez siebie postać „Te-Pe-EDKA”. Prace plastyczne zostaną poddane pod głosowanie na 

Facebooku. Postać, która zdobędzie najwięcej głosów zostanie oficjalną maskotką Oddziału. 

Czwartek 

31.01.2013 

Jak często chodzisz do Galerii Piastów w Legnicy? Przeważnie celem Twoich wypraw są zakupy, prawda? 

Tego dnia zobaczysz Galerię z innej strony. I również, bądź uważny i spostrzegawczy, bo gdy wrócimy 

do biura TPD w Legnicy, weźmiesz udział w konkursie plastycznym, a prace zostaną 

wystawione właśnie w Galerii Piastów. Fajnie się pochwalić pierwszą artystyczną 

wystawą, prawda? 

Piątek 

01.02.2013 

Marzysz o pracy w telewizji za szklanym ekranem? Nic trudnego! W tym dniu 

odbędą się warsztaty telewizyjne. Przed południem pójdziemy w plener razem z 

dziennikarzami legnickiej Telewizji Dami, zobaczysz jak się kręci tzw. telewizyjną 

setkę do materiału i.. sam wystąpisz w roli dziennikarza, przeprowadzając sondę wśród mieszkańców 

miasta. Potem w biurze TPD poćwiczymy wystąpienia przed kamerą, a zmontowany materiał 

opublikujemy na profilu TPD na Facebooku  

 

II TYDZIEŃ PROGRAM 

Poniedziałek 

04.02.2013 

Chciałbyś zobaczyć policyjny wóz od wewnątrz? Pochwalić się wiedzą na temat bezpiecznego 

zachowania i zasad ruchu drogowego? Tego dnia wybierzemy się z wizytą do Komendy Miejskiej Policji 

w Legnicy. Tam odbędzie się pogadanka prowadzona przez Przyjaciół Dzieci  

Wtorek 

05.02.2013 

Chwilka cierpliwości.. ustalamy (jeszcze) atrakcje na ten dzień  

Środa 

06.02.2013 

Spotkamy się ze znanym Legniczaninem. Kto to będzie? Niech to będzie owiane tajemnicą.. 

Wybierzemy się do Urzędu Miasta Legnicy, gdzie zobaczycie salę, w której odbywają się sesje Rady 

Miejskiej. 

Czwartek 

07.02.2013 

Zorganizujemy dla Ciebie konkurs plastyczny „Legnica moim miastem”, w którym do wygrania będą 

atrakcyjne nagrody  A po konkursie miły akcent w postaci dyskoteki. 

Piątek 

08.02.2013 

Gratka dla miłośników wodnych sportów! Tego dnia dzięki 

uprzejmości dyrekcji SP nr 7 w Legnicy, wybierzemy się na 

Basen „Delfinek”, gdzie podczas dwugodzinnego pobytu 

ratownicy przeprowadzą ciekawe szkolenie na temat 

bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy. Po wszystkim zaczerpniecie wodnych kąpieli, jak na 

„delfinka” przystało  

UWAGA: weźcie strój kąpielowy, klapeczki, ręczniczki i czepki, żeby ratownicy na nas nie krzyczeli  

 

NAGRODAMI W KONKURSACH SĄ MIĘDZY INNYMI: 

BILETY DO KINA, UFUNDOWANE PRZEZ KINO HELIOS W LEGNICY 

 

ZAPROSZENIA NA ZESTAWY OBIADOWE, UFUNDOWANE PRZEZ RESTAURACJĘ Mc’DONALDS W LEGNICY 

Rodzice, którzy zezwolą dzieciom na udział w projekcie TPD winni są zapoznać się z regulaminem uczestnictwa dziecka  

w projekcie TPD i zaakceptować go przyprowadzając pociechę na pierwsze zajęcia. Regulamin uczestnictwa dostępny jest na stronie 

www.tpd.legnica.pl. 

*Organizator zastrzega prawo do zmiany kolejności atrakcji w danym dniu programowym. 

http://www.tpd.legnica.pl/

