
„SZKOŁA W MIEŚCIE – RADIO Z KLASĄ” 

PRZEDSZKOLA 

Wycieczka „Wielka przygoda Krasnala Radiowca” 

Zapraszamy najmłodszych słuchaczy radia (dzieci 4-6 lat) na wycieczkę po zakamarkach radia, śladami 
dziennikarzy i reporterów. Podglądniemy pracę w studiach radiowych Radia Wrocław i Radia RAM, 
odwiedzimy nasz newsroom i zobaczymy jak pracuje reporter.  Będzie to też doskonała okazja na 
wizytę w radiowym muzeum i posłuchania opowieści o tym, jak kiedyś wyglądała praca radiowca. 

Ale to nie wszystko! Dzieci będą miały okazję zaprezentowania swoich umiejętności przed 
mikrofonem w studiu radiowym, gdzie zostaną nagrane. Nagranie na płycie CD będzie znakomitą 
pamiątką z radiowej przygody;)  

Zachęcamy też grupy przedszkolne do namalowania rysunków po radiowej wycieczce. Prace dzieci 
pojawią się na holu Radia Wrocław/Radia RAM  oraz zostaną zaprezentowane na stronie: 
radiowroclaw.pl/radioram.pl 

Cel i podstawa programowa:  Zdobywanie przez dzieci wiedzy o  pracy w radiu, pokazanie 
magicznych miejsc, których nie widać słuchając programu w radioodbiornikach. Warsztaty pomagają 
też w budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie, umiejętności przedstawiania swych emocji i uczuć 
przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej oraz rozwijaniu umiejętności  prezentowania swoich 
przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 

Miejsce: Radio Wrocław/ Radio RAM, ul. Karkonoska 10, Wrocław. 

Opis bazy: Radio Wrocław/ Radio RAM dysponuje trzema przestronnymi studiami nagraniowymi, 
wyposażonymi w profesjonalny sprzęt nagraniowy; na terenie Radia znajduje się też szatnia oraz 
sanitariaty przeznaczone dla większej ilości odwiedzających; budynek Radia wyposażony jest też w 
specjalne wejście, windę oraz sanitariaty dla osób niepełnosprawnych. 

Dojazd: linie tramwajowe nr 7 i 17; parking dla aut i autobusów ul. Żołnierska. 

Kadra: warsztaty prowadzone są przez dziennikarzy Radia Wrocław i Radia RAM, którzy posiadają 
wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. 

Czas: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00, po wcześniejszym telefonicznym lub 
mailowym ustaleniu terminu; ok. 50-90 minut. 

Cena: ok. 25 zł/ os. ustalana w zależności od liczebności grupy oraz czasu trwania warsztatów; 
maksymalna ilość dzieci w jednej grupie- 30. 

UWAGA: istnieje możliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim 

Kontakt:  Joanna Mazurek, tel. 784 083 744, akademia@radiowroclaw.pl, akademia@radioram.pl    


