III. Zarys planów półkolonii
26.06.2017r. (poniedziałek)
1. Spotkanie z przedstawicielami służb wspierających rozwój dziecka:
- policjantem „Bezpieczne wakacje” – zasady poruszania się po ulicach,
drogach, środkami komunikacji miejskiej, utrwalenie znaków drogowych,
- pielęgniarką „Dbam o czystość, wiem – co jem”
- przedstawicielem IPN „Elbląg – nasza małą Ojczyzną”, Odkrywanie
dorobku społeczności lokach i tradycji – edukacja regionalna,
2. Zabawy ruchowe na Orliku i placu zabaw.

27.06.2017r. (wtorek)
Wycieczka do Tczewa
1. Fabryka Sztuk
- malarstwo na szkle
- tworzenie świec
- wykonanie ozdób z bursztynu
2. Zwiedzanie ekspozycji stałej „20 lat wolności – Tczew 1920 –1939”

28.06.2017r. (środa)
Wycieczka do Gdyni
1. Centrum Nauki Eksperyment
- Zajęcia edukacyjne (hydr oświat, niewidoczne siły, drzewo życia, optyka)
- wystawy stałe

29.06.2017r. (czwartek)
Wycieczka do Kątów Rybackich
- zwiedzanie Muzeum Zalewu Wiślanego
-projekcje filmów archiwalnych
- piknik nad Zalewem Wiślanym

30.06.2017r.(piątek)
Wycieczka do miejscowości Sępy – zagroda edukacyjna
„Zielony Dzbanek”
- warsztaty plastyczne techniką decoupage
- zwiedzanie zagrody, chaty zielarskiej, wiaty garncarskiej, ziołowego
ogrodu i mini zoo
- zajęcia kulinarne (czekoladowe babeczki i kompot z owoców)

3.07.2017r. (poniedziałek)
Wycieczka do Królewa Malborskiego
22 Baza Lotnictwa Taktycznego
- Izba tradycji
- obserwacje pasa startowego
- zajęcia ze Strażą Pożarną
- zajęcia warsztatowe

4.07.2017r. (wtorek)
Wycieczka do Mikoszewa
Zajęcia edukacyjne w „Akademii Bursztynu”
- warsztaty z bursztynem
- podpłomyki
- warsztaty garncarskie
- gry i zabawy plebejskie

5.07.2017rr. (środa)
Wycieczka do Karnit
„Bajkowy Świat Kłobuka”
- labirynt
- ognisko z kiełbaskami
- mini zoo

5.07.2017. (czwartek)
„Hej, jedziemy na wieś….”
Wycieczka do Milejewka
- zajęcia edukacyjne w terenie
- przejażdżki konne
Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

7.07.2017r. (piątek)
1. Spacer i zabawy w Parku Kajki
2. Podsumowanie konkursów
3. Forum dziecięce – podsumowanie informacji dotyczących problematyki
uzależnień.
4. Wykonanie prac plastycznych, plakatów „Moje półkolonie”.
5. Zabawy ruchowe na placu zabaw i „Orliku”.

Uwaga!
Organizator może zmienić plan wycieczek z przyczyn od
niego niezależnych: awaria autobusu, odwołanie zajęć
przez w/w instytucje, pogodę.

