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Publikacja powstała dzięki środkom
i we współpracy z Urzędem Miasta Leszna
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DYŻURNE ŚWIETLICE DLA DZIECI MŁODSZYCH
TURNUS

TERMIN

I tydzień

27.06. - 01.07.
godz. 7.30 - 15.30

II tydzień

04.07. - 08.07.
godz. 7.30 - 15.30

III tydzień

11.07. - 15.07.
godz. 7.30 - 15.30

IV tydzień

18.07. - 22.07.
godz. 7.30 - 15.30

V tydzień

25.07. - 29.07.
godz. 7.30 - 15.30

VI tydzień

01.08. - 05.08.
godz. 7.30 - 15.30

VII
tydzień

08.08. - 12.08.
godz. 7.30 - 15.30

VIII
tydzień

16.08. - 19.08.
godz. 7.30 - 15.30

IX tydzień

22.08. - 26.08.
godz. 7.30 - 15.30

SZKOŁA
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła Podstawowa nr 13
im. ks. kard. St. Wyszyńskiego z oddziałami integracyjnymi
ul. Ks. Kard. St.
im. Króla St. Leszczyńskiego
Wyszyńskiego 57
ul. Tadeusza Rejtana 1,
tel. 65 520-40-07
tel. 65 526-75-95
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła Podstawowa nr 12
Szkoła Podstawowa nr 2
im. ks. kard. St. Wyszyńskiego
im. gen. dyw. Stefana
im. Obrońców Polskiego Morza
ul. Ks. Kard. St.
Roweckiego „Grota”
ul. G.Narutowicza 57
Wyszyńskiego 57
ul. Rumuńska 6ab,
tel. 65 529-60-45
tel. 65 520-40-07
tel. 65 520-02-30
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła Podstawowa nr 12
Szkoła Podstawowa nr 2
im. ks. kard. St. Wyszyńskiego
im. gen. dyw. Stefana
im. Obrońców Polskiego Morza
ul. Ks. Kard. St.
Roweckiego „Grota”
ul. G.Narutowicza 57
Wyszyńskiego 57
ul. Rumuńska 6ab,
tel. 65 529-60-45
tel. 65 520-40-07
tel. 65 520-02-30
Szkoła Podstawowa nr 9
Szkoła Podstawowa nr 12
im. ks. kard. St. Wyszyńskiego
im. gen. dyw. Stefana
ul. Ks. Kard. St.
Roweckiego „Grota”
Wyszyńskiego 57
ul. Rumuńska 6ab,
tel. 65 520-40-07
tel. 65 520-02-30
Szkoła Podstawowa nr 12
Szkoła Podstawowa nr 5
im. gen. dyw. Stefana
im. Henryka Sienkiewicza
Roweckiego „Grota”
ul. Łowiecka 50c
ul. Rumuńska 6ab, tel.
tel. 65 527-12-20
tel. 65 520-02-30
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 5
im. Marii Skłodowskiej - Curie
im. Henryka Sienkiewicza
Pl. Jana Amosa Komeńskiego 1
ul. Łowiecka 50c
tel. 65 520-40-02
tel. 65 527-12-20
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 1
z oddziałami integracyjnymi
im. Marii Konopnickiej
im. Króla St. Leszczyńskiego
Aleje Krasińskiego 2
ul. Tadeusza Rejtana 1,
tel. 65 529 91 28
tel. 65 526-75-95
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 4
z oddziałami integracyjnymi
im. Marii Konopnickiej
im. Adama Mickiewicza
im. Króla St. Leszczyńskiego
Aleje Krasińskiego 2
ul. Henrykowska 1
ul. Tadeusza Rejtana 1,
tel. 65 529 91 28
tel. 65 529 91 28
tel. 65 526-75-95
Szkoła Podstawowa nr 13
Szkoła Podstawowa nr 1
z oddziałami integracyjnymi
im. Marii Konopnickiej
im. Króla St. Leszczyńskiego
Aleje Krasińskiego 2
ul. Tadeusza Rejtana 1,
tel. 65 529 91 28
tel. 65 526-75-95
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Wojska Polskiego
Al. Jana Pawła II 10
tel. 65 520-40-05

DYŻURNE STOŁÓWKI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH
TERMIN

STOŁÓWKA

ZGŁOSZENIE
OBIADU

WYDAWANIE
OBIADÓW

01.07. - 29.07.2022

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego
Morza
ul. Gabriela Narutowicza 57, tel. 65 529-60-45

do dnia 30.06.2022 r.

od godz. 12.00
do godz. 14.00

01.08. - 26.08.2022

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej
Al. Zygmunta Krasińskiego 2, tel. 65 529-91-28

od dnia 01.08.2022 r.
do dnia 05.08.2022 r.

od godz. 11.30
do godz. 13.00

Obiady dwudaniowe dla wszystkich uczniów przygotowywane są za opłatą (5 złotych / 1 obiad) w stołówkach szkolnych
w czasie wakacji po wcześniejszym zgłoszeniu w stołówce szkolnej.
Osoby korzystające z dofinansowania MOPR - zgłaszają się z decyzją MOPR.
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MIEJSKIE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
WAKACYJNE ZAJĘCIA Z RYSUNKU
I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY

(od 12 roku życia)
4-8 lipca 2022 r., godz.11.00-14.00 (5 spotkań).
Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Prowadzenie: Paulina Kowalczyk - artystka
Warsztaty odpłatne: 50 zł za cykl 5 zajęć.
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
tel. 65 5205427, 512 227 209, sekretariat@mbwa.leszno.pl
W programie:
- martwa natura (nauka kompozycji, perspektywy, posługiwania się walorem/światłocieniem),
- praca z modelem (nauka konstruowania postaci: mierzenie proporcji, indywidualizacja postaci, modelunek światłocieniowy),
- praca w plenerze: architektura (posługiwanie się perspektywą, nauka kompozycji, detal w architekturze),
- portret/autoportret: praca z wyobraźnią, malarstwo intuicyjne.
Możliwość dokonania korekt prac przyniesionych przez
uczestników spotkań.
Dla osób uczestniczących w 5 warsztatach - wydajemy
certyfikaty.

WAKACYJNE ZAJĘCIA Z RYSUNKU
I MALARSTWA DLA MŁODZIEŻY

(od 12 roku życia)
1-5 sierpnia 2022 r., godz.11.00-14.00 (5 spotkań).
Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Prowadzenie: Dagmara Angier-Sroka - artystka
Warsztaty odpłatne: 50 zł za cykl 5 zajęć.
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
tel. 65 5205427, 512 227 209, sekretariat@mbwa.leszno.pl
Zajęcia mają na celu doskonalenie warsztatu z zakresu rysunku i malarstwa, pozwalają rozwijać pasję, talent i wrażliwość,
a przede wszystkim kreatywność. Uczestnicy na przykładzie martwych natur, zagadnień z wyobraźni, pracy koncepcyjnej, zdobywają umiejętności jakie daje praca ołówkiem, pastelami, farbami. Poznają różne techniki i zagadnienia związane z przestrzenią,
perspektywą, proporcją, kompozycją, światłocieniem, fakturą.
Możliwość dokonania korekt prac przyniesionych przez
uczestników spotkań.
Dla osób uczestniczących w 5 warsztatach - wydajemy certyfikaty.

WYSTAWA

Paulina Kowalczyk „Jeżeli t=0”.
Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5.
Wystawa czynna do 21.08.2022 r.,
poniedziałek - piątek 11.00-18.00, sobota 10.00-14.00,
niedziela 14.00-18.00
wstęp bezpłatny

FILMY DLA DZIECI

Agi Bagi
19 lipca 2022, godz. 11.00 czas trwania ok. 60 min
20 lipca 2022, godz. 11.00 czas trwania ok. 60 min
Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5.
wstęp bezpłatny
Serial animowany opowiada o wesołych przygodach
dwóch głównych bohaterów - Bodzia i Zibiego, mieszkańców planety Agi Bagi. Ich perypetie są tłem dla historii wzajemnych relacji Agingów i Bagingów, czyli dwóch rodzajów
cywilizowanych istot, które zamieszkują planetę Agi Bagi.
Agingi przypominają nieco ślimaki, a trochę zajączki, zajmują się sadzeniem i hodowlą roślin. Poza tym muzykują - grają
na dmuchanych instrumentach, przypominających piszczałki. Każdy odcinek to opowieść o tym, jak ważna jest współpraca i wspólne dbanie o ekosystem planety.

FILM

propozycja dla młodzieży i dorosłych
„Van Gogh. U bram wieczności”
reż. Julian Schnabel, USA, 2018, 110 min
29 lipca 2022 r. (piątek), godz. 18.00
Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wstęp bezpłatny
Wprowadzenie: Aleksandra Pruska, historyk sztuki.
Najnowszy film Juliana Schnabla to zmysłowa opowieść
o najbardziej owocnym i zarazem najbardziej dramatycznym
okresie życia Vincenta Van Gogha (Willem Dafoe). Malarz
szuka nowego miejsca do życia. Za namową przyjaciela wyjeżdża z Paryża do Arles w Prowansji. Tam, zafascynowany
feerią barw i grą światła, niedoceniany artysta tworzy swoje najsłynniejsze obrazy. Tam też, błąkając się po malowniczych polach, niosąc sztalugę, pędzle i farby, stopniowo popada w obłęd, a przy tym zyskuje pewność, że sensem jego
życia jest sztuka. Film odkrywa tajemnicę jego zagadkowej
śmierci i przedstawia jako człowieka z krwi i kości, pełnego
sprzeczności, wspieranego przez ukochanego brata i przyjaciela Paula Gauguina, z którym pod koniec życia popadł
w śmiertelny konflikt. Opowiada o człowieku, który godzi
się z własnym przeznaczeniem i wbrew wszelkim przeszkodom do końca idzie swoją ścieżką. W doborowej obsadzie
znaleźli się Mads Mikkelsen, Emmanuelle Seigner, Oscar
Isaac i Rupert Friend. Willem Dafoe w głównej roli stworzył najwybitniejszą kreację w swojej karierze. Nie tyle zagrał Van Gogha, co się nim stał, za co zasłużenie otrzymał
nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Wenecji i nominację do Oscara.

Więcej informacji:
www.mbwa.leszno.pl,
facebook.com/MBWALeszno
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TEATR MIEJSKI W LESZNIE
Warsztaty teatralne
Aleksandry Sapiaskiej i Tymoteusza Sarosieka

Na naszych warsztatach dzielimy się podstawowymi narzędziami aktora i reżysera. Uczymy, jak tworzyć rolę i jak
współpracować, by powstał cały spektakl. Idziemy za naszymi studentami.
Kogo zapraszamy na nasze warsztaty? Osoby, które lubią
teatr, lub ogólnie - opowiadanie historii.
Chcą pracować nad sobą: przełamywać swoje wstydliwości, chcą uruchomić głos i ciało, rozpoznawać emocje.
Chcą spróbować.
ETAP I
Poznanie
Najpierw poznajemy się. My poznajemy naszych studentów, oni poznają nas oraz siebie nawzajem. Poprzez proste ćwiczenia budujemy grupę i rozgrzewamy się na scenie.
Uczymy się szukać inspiracji i o nich opowiadać.
Jak stać, siedzieć czy chodzić na scenie, aby nie czuć skrępowania?
Jak zachowywać się naturalnie w sytuacji sztucznej?
ETAP 2
Tworzenie indywidualne
Zgromadzone inspiracje przemieniamy w pomysł na postać sceniczną. Każdemu studentowi pomagamy znaleźć
i zbudować bohatera, którego zagra na scenie.
Jak ożywić bohatera za pomocą własnych inspiracji?
Jak budować jego historię?

ETAP 3
Tworzenie grupowe
Bohaterów stworzonych przez naszych studentów łączymy
wspólną sytuacją, zawiązujemy między nimi relacje - piszemy
scenariusz. Wypełniamy go ćwiczeniami warsztatowymi oraz
inspiracjami, zebranymi podczas pracy. W ten sposób otrzymujemy spójną koncepcję spektaklu - pokazu końcowego.
NASZE NARZĘDZIA

● improwizacja (ćwiczymy dialog z partnerem, osiąganie celu

na scenie - technika Meisnera)
● świadomość ciała (nabieramy świadomość możliwości
i ograniczeń naszego ciała)
● głos/dykcja (ćwiczymy motorykę aparatu mowy)
● gest psychologiczny (podstawy metody aktorskiej Czechowa)
● pamięć emocjonalna i sytuacyjna (podstawy metody aktorskiej Stanisławskiego)
NAJWAŻNIEJSZE
1. Uczymy się obserwować - nie oceniać.
2. Poznajemy zasady zdrowej pracy zespołowej.
3. Zauważamy, że każdy startuje z innego etapu...
4. i wspólnie robimy krok naprzód.
5. Na scenie...
...opowiadamy historię, rozmawiamy.

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LESZNIE
Półkolonie „Lato z MOKiem 2022”

Odbędą się dwa turnusy - od 4 do 8 lipca oraz od 11 do 15
lipca w godzinach od 9:00 do 13:00. Zajęcia odbywać będą
się w budynku MOK przy ulicy Gronowskiej 58. Skierowane będą do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W programie półkolonii są między innymi zajęcia kreatywne, sportowe, seanse filmowe, konkursy i zabawy.
Ilość miejsc ograniczona, odpłatność 50 złotych za turnus.
Szczegóły wkrótce na www.mok.leszno.pl

AKTYWNE WAKACJE Z GUMOWĄ
AKADEMIĄ W LESZNIE!

5 dni tańca, zabawy, warsztatów artystycznych, gier planszowych i niespodzianek w świetnej atmosferze zapewnia
fundacja Hex.
Turnus 15-19 sierpnia 2022:
- Otwieramy salę o 7:30, kończymy o 15:30.
- Codziennie warsztaty taneczne, sportowe i artystyczne.
- Gry planszowe.

- Sesja RPG dla dzieci.
- Namalujemy GRAFFITI na dworze oraz na czapkach, które uczestnicy dostaną na pamiątkę.
- Będziemy uczyć Break Dance od podstaw nowe osoby oraz
szlifować umiejętności osób już tańczących - Stanie na rękach, salta i fliki.
- Konkursy i zabawy w plenerze.
- Warsztaty Poppingu.
- Wizyta w Straży Pożarnej.
- Niespodzianki.
W cenie turnusu:
-opieka i warsztaty z trenerami
-śniadania, pyszne obiady i lemoniada
-ubezpieczenie NW
-materiały na zajęcia plastyczne
Cena za turnus: 590 zł
Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy poprzez link: https://forms.gle/8UjEJ1guCkE4EeAn8
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LESZNIE
Bajkowe poranki

(połowa czerwca do końca sierpnia - niedziele, 10 pokazów)
11.00 do 12.00 - sala audio
Integracyjne cotygodniowe pokazy bajek polskich bez konieczności znajomości języka. Co tydzień przez całe wakacje
w Sali Audiowizualnej pokazywane będą bajki starego polskiego kina animowanego (możliwość uczestnictwa dzieci cudzoziemskich). Maksymalna liczba uczestników - 80/pokaz.

Muzyczne Popołudnia

(sierpień - niedziele, 8 zajęć, dwie grupy)
12.30 do 13.30 i 13.30 do 14.30
Integracyjne zajęcia umuzykalniające dla dzieci (6-9), które poprzez muzykę zintegrują dzieci polsko i ukraińsko języczne. Zajęcia mają na celu poprzez zabawę, śpiew, dźwięki, muzykowanie pokazać dzieciom, że nie różnią się między
sobą i stanowić ciekawą alternatywę spędzania czasu wolnego. Zajęcia cotygodniowe, realizowane przez 4 tygodnie
w dwóch grupach 16 osobowych realizowane na terenie Biblioteki Ratuszowej z wykorzystaniem sceny, mikrofonów
oraz instrumentów będących w dyspozycji wnioskodawcy.

Językowe Wieczorki

(sierpień - niedziele, 8 zajęć, dwie grupy)
15.00 i 16.00
Warsztaty czytelnicze dla dzieci (6- i 9-latki realizujące
obowiązek szkolny). Warsztaty trenujące kompetencje czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia, przyswajania
tekstów / materiałów i zapamiętywania dla dzieci. Warsztaty pomogą dzieciom wkroczyć pewnie w nowy rok szkolny

i rozwinąć swoje umiejętności czytelnicze. Realizowane będą
w grupach 16 osobowych, w niedziele sierpniowe.

Piknik czytelniczy

(lipiec - dokładny termin będzie podany
na stronach internetowych MBP)
Piknik w Karczmie Borowej ma na celu promocję czytelnictwa, integrację międzykulturową oraz zwiększenie poziomu zainteresowania kulturą książki poprzez organizację leśnych podchodów, których motyw przewodni związany będzie z cyklem książek o Harrym Potterze. Zadanie kierowane jest do dzieci z opiekunami oraz młodzieży polskiej
i ukraińskiej.

Warsztaty Międzykulturowe
dla dzieci cudzoziemskich

(lipiec - sierpień, 8 spotkań, wtorki)
16.35
Przykładowe tematy:
- Polska i Ukraina od Kuchni
- warsztaty dla dzieci : czym są migracje, stereotypy, wielokulturowość
- Polska - Ukraina: święta i tradycje
- warsztaty rękodzielnicze
Do 16 osób/warsztat.

Całość oferty jest bezpłatna

BIURO DS. UZALEŻNIEŃ
KLUB MŁODZIEŻOWY

czynny od 26 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku
w godzinach od 8.00 do 16.00.
- zorganizowane są warsztaty (fotograficzny, praca z gliną,
zajęcia z yogi, warsztaty mydlarskie, zajęcia kosmetyczne),
- zorganizowane wycieczki 1 x w tygodniu (zoo we Wrocławiu, palmiarnia w Poznaniu, Muzeum Fidlera w Puszczykowie, park rozrywki, ścianka wspinaczkowa w Wolsztynie,
Straż pożarna w Rakoniewicach),
- wyjazdy komunikacją miejską nad jezioro do Osiecznej.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12

w dniach od 04 do 15 lipca 2022 roku
w godzinach od 9.00 do 14.00
Inf. Telefony kontaktowe 65 5476843, 609859611,
65 5298227
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LESZNIE
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

od 27 czerwca do 18 sierpnia, od poniedziałku do czwartku (8 tygodni)
W poniższe dni odbędzie się 6 turniejów na zapisy:
Orlik Ćwicznia przy ul. Grota Roweckiego 20:
Poniedziałek i środa - od 10:00 do 13:00 (nie wymagające 6 lipca - turniej w koszykówkę
20 lipca - turniej w siatkówkę
zapisów)
28 lipca - turniej kręglarski
3 sierpnia - turniej badmintona
Kręgielnia przy Strzeleckiej 9:
Wtorek i czwartek od 10:00 do 12:00 (na zapisy liczba miejsc 17 sierpnia - turniej w piłkę nożna
18 sierpnia - turniej kręglarski
ograniczona)
Zajęcia prowadzić będzie nauczyciele wychowania fizycznego/animatorzy.

MUZEUM OKRĘGOWE W LESZNIE
W ramach projektu “Synagoga opowiada” realizowanego w partnerstwie Muzeum Okręgowego w Lesznie i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Miasta Leszna.
24.07.2022, 19:00 - warsztat tańca izraelskiego na Rynku koło
Ratusza, wydarzenie bezpłatne, otwarte z tłumaczeniem na język
angielski. Prowadząca: Miriam Hakenberg.

28.07.2022, 16:30-18:00 - warsztat plastyczny (malowanie toreb
z motywami żydowskimi), miejsce: dawna synagoga, wydarzenie
bezpłatne, obowiązują zapisy: patrycja.paprota@muzeum.leszno.pl.
Prowadzenie: Katarzyna Jurga.

LATO W MUZEUM:

06.07.2022, 10:00-11:30 - Wędrówki po Izraelu z góralkiem skalnym
Góralek skalny to uroczy, mały ssak żyjący m.in. na Bliskim Wschodzie, który oprowadzi nas podczas zajęć po florze i faunie izraelskiej.
Razem przeniesiemy się do pięknych miejsc, poznamy ich mieszkańców i nauczymy się ich nazywać po hebrajsku (tak żeby nas zrozumieli, jeśli będziemy chcieli ich przywołać!). W części warsztatowej przygotujemy kukiełki i odegramy scenki z nowo poznanymi zwierzakami. Prowadzenie: Patrycja Paprota
13.07.2021, 10:00-11:30 - Królewski bal u Leszczyńskich
Królewski bal to czas, w którym przeniesiemy się do wieku XVIII, stulecia pełnego dworskiego blichtru i przepychu. Zapoznając się z postaciami króla Polski Stanisława Leszczyńskiego oraz jego córki, władczyni Francji Marii Leszczyńskiej, spędzimy czas na „królewskim dworze”. Weźmiemy udział we wspaniałym balu - zagramy w dawne dzie-

cięce gry, zatańczymy kilka kroków menueta i wykonamy prawdziwie
królewskie korony. Prowadzenie: Roksana Foralewska/Tomasz Rak
20.07.2021, 10:00-11:30 - Warsztaty komiksowe
Poznając historię komiksu, dzieci dowiadują się, że jego korzenie sięgają bardzo dawnych czasów. Gdy już zrozumiałe będzie na czym polega
wyjątkowość tej popularnej sztuki, dzieci będą mogły zaprojektować
swoje własne, krótkie formy komiksowe. Prowadzenie: Jakub Piwoński
Miejsce: Muzeum Okręgowe w Lesznie, dawna synagoga, ul. Gabriela Narutowicza 31
Koszt zajęć: 9 zł/ osoba
Grupa: do 15 uczestników, powyżej 7 roku życia
Obowiązują zapisy: email: edukacja@muzeum.leszno.pl;
tel.: 65 529 61 40 wew. 27

LABORATORIUM PROGRAMISTÓW
Firma Halpress Edukacja prowadzi szkolenia młodzieży od
2016 roku. Przeszkoliliśmy ponad 250 uczniów, część z nich
jest już absolwentami technicznych szkół wyższych. Nasze
sale wykładowe znajdują się w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Geodetów 1 w Lesznie należącym do Leszczyńskiego Centrum Biznesu. Sale wyposażone są w najnowszy
sprzęt firmy Apple. Zajęcia prowadzimy w małych 4-osobo-

wych grupach. Zajęcia prowadzą zawodowi programiści oraz
studenci informatyki z Politechniki Wrocławskiej. Przygotowujemy do egzaminów maturalnych z rozszerzonej informatyki w tym programowania w językach Swift, Python, Java
i XOJO, rozszerzonej matematyki, a w planach jest uruchomienie również zajęć z fizyki.
Zapraszamy!
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KLUB „NA PIĘTRZE” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYLESIE” W LESZNIE
PÓŁKOLONIE LETNIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” - Klub
„Na Piętrze” organizuje półkolonie letnie dla dzieci i
młodzieży szkolnej (zgłaszane do Kuratorium).
Terminy 4 turnusów letnich w roku 2022:
18-22 lipca, 25-29 lipca, 1-5 sierpnia i 8-12 sierpnia.
W każdym turnusie 20 uczestników. Kierownik wypoczynku i opiekunowie z uprawnieniami.
Odpłatność zróżnicowana:
dla członków Spółdzielni 40 zł za turnus, dla mieszkańców
(bez członkostwa) 80 zł, dla osób spoza Spółdzielni 160 zł
+ opłaty za bilety wstępu. Turnusy bez wyżywienia.

Ramowy program zajęć podczas półkolonii:
Wyjścia do kina, do sali zabaw WMB, na kręgielnię
klasyczną, do manufaktury gliny, na basen kryty. Wizyta w Straży Pożarnej, zajęcia integracyjne, gry i zabawy świetlicowe, zajęcia sportowe. Zajęcia edukacyjne - spotkanie z ratownikiem medycznym, spotkanie z
przedstawicielem Straży Miejskiej, „nauka na wesoło”, poznawanie technik plastycznych.
Półkolonie, zarówno letnie jak i zimowe organizowane
od wielu lat. Miejsce półkolonii - Klub „Na Piętrze”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” przy ul. Tadeusza Rejtana 43 ma pozytywną opinię Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
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PARK LINOWY TARZAN
Kochani Uczniowie!
Z wielką chęcią chcielibyśmy zaprosić was do Naszego Parku Linowego Tarzan. Będziecie mogli przeżyć tutaj niezapomnianą przygodę oraz poczuć trochę
adrenaliny. W Parku Linowym znajdziecie trasy dla całej rodziny! Trasa Cheetah jest skierowana do waszego
młodszego rodzeństwa lub dla was jako początek przy-

gody z parkami linowymi. Kolejnym poziomem jest
Jane, na której trzeba wykazać się większą odwagą i siłą.
Dla waszych rodziców proponujemy trasę Super Jane
lub Tarzan. Nasze drzwi są otwarte przez całe wakacje
od 11 do 18. Znajdziecie nas obok Stadionu Żużlowego
- w Parku 1000-lecia.
				
Do zobaczenia!
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LESZCZYŃSKIE CENTRUM BIZNESU
LETNIE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI
Dla kogo? Półkolonie adresowane są dla dzieci w wieku 5-12 lat.
Terminy:
Turnus I 11-15 lipca 2022 r.				
Turnus II 22-26 sierpnia 2022 r.
Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie, ul. Geodetów 1
Cena: 799,00 zł za dziecko
RABAT: 50,00 zł za zapisanie drugiego dziecka, 50,00 zł za kolejny udział każdego dziecka w półkoloniach organizowanych w Inkubatorze
Zapewniamy:
- urozmaicony program zabaw, gier i niespodzianek dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat
- turnusy 5-cio dniowe (pn.-pt.), opieka przez 8 godz., od 8:00-16:00,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- ubezpieczenie
- wyżywienie (dwa posiłki: drugie śniadanie, dwudaniowy obiad)
Rejestracja na półkolonie odbywa się online. Zgłoszenie dziecka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. W formularzu
należy wpisać:
- imię i nazwisko dziecka,
- adres e-mail i numer telefonu rodzica,
- datę urodzenia i pesel dziecka,
- imię i nazwisko rodzica oraz adres zamieszkania
- dane firmy w przypadku potrzeby wystawienia faktury.
REJESTRACJA NA I TURNUS OD 11 DO 15 LIPCA
REJESTRACJA NA II TURNUS OD 22 DO 26 SIERPNIA

Dodatkowe informacje: tel. 65 32 22 103, e-mail: marketing@lcb.leszno.pl
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HARMONOGRAM I TURNUS
11-15 lipca 2022 r.
EKOLOGICZNY PATROL
nie eko-toreb
12:30 - 13:00 - obiad
Poniedziałek - Z ekologią na Ty
13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - zabawy w role - uświa08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
09:30 - 10:00 - śniadanie
damianie znaczenia ekologii
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - wprowadzenie w tema- 14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne
tykę ekologii, eko-zabawy
Czwartek - Eko-moda
12:30 - 13:00 - obiad
13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - tworzenie plakatów oraz 08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
09:30 - 10:00 - śniadanie
robota z odpadów
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - tworzenie ekologicznych
14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne
przebrań z odpadów, pokaz eko-mody
12:30 - 13:00 - obiad
Wtorek - Makulaturowa przygoda
13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - eko-teleturniej, sprząta08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
09:30 - 10:00 - śniadanie
nie świata - zbieranie
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - zapoznanie ze słowem okolicznych śmieci
makulatura, doświadczenia,
14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne
film edukacyjny
Piątek - Warsztaty - coś z niczego
12:30 - 13:00 - obiad
08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - tworzenie własnego pa- 09:30 - 10:00 - śniadanie
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - tworzenie miski z balopieru z makulatury
14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne
na, lampiony ze słoika

Środa - Tworzymy eko-torby
08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
09:30 - 10:00 - śniadanie
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - samodzielne tworze-

12:30 - 13:00 - obiad
13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - zaprojektowanie i stworzenie eko-gry planszowej.
14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne, pożegnanie z uczestnikami półkolonii.

SCENARIUSZ I TURNUS
11-15 lipca 2022 r.
EKOLOGICZNY PATROL
Poniedziałek - Z ekologią na Ty
Powitanie piosenką „Cześć, daj mi rękę”.
Zabawy integracyjne
Śniadanie.
Chusta animacyjna - lot balonem do Ekologicznej Krainy.
Pogadanka z dziećmi. Mówimy dzieciom, że od dziś jesteśmy Ekoludkami i dbamy o nasz świat. Tłumaczymy,
że troska o naturę, naszą planetę to zadanie Ekoludków.
A ekologia to nauka, która zajmuje się przyrodą, czyli tym
co nas otacza. Ekologia bada też zależności między roślinami, zwierzętami , ale też ludźmi, bo środowisko jest też
naszym domem.
6. Powitanie EkoLudków - powitanie dzieci piosenką na
melodię „Panie Janie”
Ekoludki, Ekoludki to my, to my (dzieci pokazują wzajemnie nas siebie)
Wszystkim się kłaniamy ( dzieci robią ukłon)
Z każdym się witamy (dzieci podają dłoń osobom obok)
I gorąco Was pozdrawiamy (dzieci machają dłonią).
7. Spacer Ekoludków. Na podłodze rozrzucamy śmieci.
Dzielimy dzieci na 2-3-osobowe zespoły i rozdajemy im
worki na śmieci. W rytm muzyki https://www.youtube.
com/watch?v=pRNtFXew_VE chodzimy po sali. Gdy muzykę zatrzymamy, zadaniem dzieci jest zbieranie śmieci.
Po zakończonej aktywności zwracamy dzieciom uwagę
jak ważną rzeczą jest to, aby nie śmiecić i nie wyrzucać
1.
2.
3.
4.
5.

śmieci „gdzie popadnie”.
8. Jak żyć ekologicznie? - burza mózgów
Wspólnie zastanawiamy się, co możemy robić,
aby żyć ekologicznie (pokazujemy dzieciom odpowiednie karteczki samoprzylepne).
• zbieramy i segregujemy śmieci
• oszczędzamy wodę (prysznic, zamiast kąpieli)
• wyłączamy światło
• sadzimy drzewa
• jeździmy rowerem
• nie marnujemy żywność
• wykorzystujemy ekotorby (tutaj zaznaczamy, że właśnie tym się dziś zajmiemy - każde dziecko zaprojektuje i wykona własną ekotorbę.
Teraz zastanówmy się co szkodzi naszej ziemi i czyni ją smutną (również pokazujemy samoprzylepne
kartki).
• porozrzucane śmieci
• marnowanie papieru
• nadużywanie plastikowych woreczków i reklamówek
• zbyt częste korzystanie z samochodów (spaliny)
• zanieczyszczone lasy
• dym z fabryk
• zanieczyszczona woda
• wycieki ropy
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9. Wesoła i smutna Ziemia - zabawa podsumowująca
karteczki z poprzedniego zadania, rysunek wesołej
i smutnej Ziemi (planety)
Ta zabawa pomoże nam dobrze zapamiętać kiedy nasza
planeta Ziemia jest wesoła, a kiedy smutna. Na dywanie
rozkładamy nasze karteczki rysunkiem do dołu, a obok
układamy rysunek wesołej i smutnej Ziemi. Po kolei losujemy małe karteczki i układamy pod wizerunkiem Ziemi.
10. Malowanie na starych płytach CD i stworzenie z tego
dekoracyjnego łańcucha.
11. Obiad.
12. Tworzenie robota z odpadów. Do dyspozycji warto zebrać dużo kartonów, wstążek pustych kubeczków, nakrętek, aluminium, gazet. Wystawa robotów. Ocena Jury.
13. Wykonywanie eko plakatów z wykorzystanych już
wcześniej papierów.
14. Gry i zabawy integracyjne.
Wtorek - Makulaturowa przygoda
1. Gry i zabawy integracyjne.
2. Tworzenie papieru z makulatury - Część I
Krok 1. Tniemy makulaturę na mniejsze kawałki,
żeby dużo papieru zmieściło się do blendera.
Krok 2. Pocięte kawałki papieru blendujemy z niewielką
ilością wody, by powstała papka papierowa.
Krok 3. Zostawiamy zblendowane papki w miskach,
żeby odparowało z nich trochę wody.
3. Śniadanie.
4. Zapoznanie ze słowem makulatura - burza mózgów.
5. Doświadczenie: kilka produktów (kasza gryczana, ryż
lub herbata) zapakowanych w pojedyncze opakowania oraz kilka innych podzielonych w swoich opakowaniach na kilka porcji. Zwróćcie uwagę, żeby waga
produktów w pojedynczym opakowaniu i waga produktów zapakowanych w kilka opakowań były, jeśli
nie takie same, to podobne, dwie miski dla każdego
produktu, nożyczki.
Krok 1. Otwórzcie pierwsze opakowanie, w którym produkt nie został podzielony na porcje
i wysypcie zawartość do pierwszej miski. Opakowanie
odłóżcie.
Krok 2. Otwórzcie opakowanie zawierające porcje i wysypcie zawartość każdego woreczka do drugiej miski. Wszystkie woreczki odłóżcie w osobne miejsce.
Krok 3. Porównajcie ilość produktu w dwóch miskach (powinna być taka sama lub bardzo podobna).
Krok 4. Porównajcie ilość opakowań, które pozostały po
wysypaniu ich zawartości do misek.
W którym wypadku śmieci jest więcej? Które opakowanie
jest bardziej przyjazne dla środowiska i dlaczego? Dlaczego watro zwracać uwagę na opakowanie przedmiotu, który kupujemy? Jak powinno wyglądać opakowanie przyjazne środowisku?
6. Film edukacyjny - Produkcja papieru oraz recykling.
7. Tworzenie papieru z makulatury - Część II
Krok 4. Nalewamy wody do dużych pojemników (co najmniej ¾ objętości). Dodajemy barwniki i inne dodatki, jeśli chcemy.
Krok 5. Rozpuszczamy papkę w wodzie z ewentualnymi dodatkami i nabieramy masę na obite ramki. Czekamy
aż woda trochę odcieknie.
Krok 6. Masa pozostała na ramce stworzy nasz nowy papier - przykładamy ramkę do kawałka starego materiału i

delikatnie odduszamy gąbką. Odduszona masa papierowa
powinna przykleić się do materiału.
Krok 7. Materiał powieszamy klamerkami na suszarce
i pozostawiamy do wyschnięcia. Można pomóc sobie suszarką do włosów.
8. Obiad.
9. Zabawy integracyjne.
10. Tworzenie papieru z makulatury - Część III
Krok 8. Wyschniętą masę odklejamy delikatnie od materiału - powinien powstać gruby, sztywny kawałek papieru. Można go teraz złożyć na pół, przewiązać wstążką i ozdobić.
Środa - Tworzymy eko-torby
1. Gry i zabawy integracyjne.
2. Śniadanie.
3. Eko-teleturniej. Dzielimy się na dwie drużyny. Każda
z nich posiada przycisk jak w Familiadzie. Prowadzący
czyta pytania, drużyny odpowiadają. Drużyna, która uzbiera więcej punktów/ odpowie na więcej pytań, wygrywa.
4. Sprzątanie świata - zbieranie okolicznych śmieci.
5. Obiad.
6. Samodzielne tworzenie eko-toreb za pomocą markerów i farb do tkanin.
7. Tworzenie lasu w słoiku.
8. Gry i zabawy integracyjne.
Czwartek - Eko-moda
Gry i zabawy integracyjne.
9. Śniadanie.
10. Zabawy w role - uświadamianie znaczenia ekologii.
Scenka 1. Stoisz na przystanku i czekasz na autobus.
Ktoś na Twoich oczach wypluwa na ziemię gumę do żucia.
Co robisz?
Scenka 2. Jesteś nauczycielem plastyki. Zadałeś uczniom
zadanie, aby narysowali swoje ulubione zwierzątka.
Jaś rysuje malutkie zwierzątka, ale każde na osobnej
kartce. Większość kartki zostaje pusta. Co robi nie tak
i dlaczego?
Scenka 3. Myjesz zęby wraz z bratem, który podczas szorowania zębów nie zakręca wody. Czy robi coś nie tak?
11. Eksperyment ze skropakiem (wypełniacz paczek) - rozpuszcza się w wodzie.
12. Malowanie stempelkami zrobionymi z folii bąbelkowej
- wystarczy owinąć folią jakieś kształty wycięte z kartonu i przykleić drewniany patyczek, żeby można było przytrzymać stempelki.
13. Malowanie po streczu.
14. Obiad.
15. Tworzenie ekologicznych przebrań z odpadów, pokaz eko-mody [razem z torbami] z wykorzystaniem tunelu jako wybiegu.
16. Szukanie przedmiotów w kuwecie wypełnionej pociętym papierem.
17. Gry i zabawy integracyjne.
Piątek - Warsztaty - coś z niczego
1. Gry i zabawy integracyjne.
2. Śniadanie.
3. Tworzenie miski z balona.
Balon oklejamy gazetami do połowy, 3 razy. Klej robimy z mąki
i wody. Po każdym razie suszymy balon za pomocą suszarki.
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Można wystawić je na słońce. Gdy wyschną, przebijamy
balon i zostaje nam miska.
4. Wykonywanie lampionów ze słoika.
Na słoik przyklejamy wymyślony i wycięty przez dziecko
szablon. Resztę słoika malujemy farbą. Gdy wyschnie, odklejamy szablon i ozdabiamy słoik wstążką, koralikami itp.
5. Obiad.

6. Zaprojektowanie i stworzenie eko-gry planszowej,
np. chińczyk, grzybobranie. Do użytku przedmioty, takie jak: worki na śmieci, gazety, papiery, strecz, folia bąbelkowa, wytłaczanki po jajkach, plastikowe butelki itd.
7. Gry i zabawy integracyjne. Pożegnanie z uczestnikami półkolonii.

HARMONOGRAM II TURNUS
22-26 sierpnia 2022 r.
GEOLOGICZNA PRZYGODA
Poniedziałek - Pierwsze kroki w geologii
08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
09:30 - 10:00 - śniadanie
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - wprowadzenie w tematykę geologii, praca z mapą
12:30 - 13:00 - obiad
13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - gra terenowa na podstawie pracy z mapą
14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne
Wtorek - Papier, kamień, nożyce
08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
09:30 - 10:00 - śniadanie
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - klasyfikacja kamieni,
malowanie kamieni
12:30 - 13:00 - obiad
13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - doświadczenia geologiczne
14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne

13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - stworzenie tropikalnego teatru
14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne
Czwartek - F jak flora, F jak fauna
08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
09:30 - 10:00 - śniadanie
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - grupowanie flory i fauny, zabawy utrwalające wiedzę
12:30 - 13:00 - obiad
13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - Co w trawie piszczy? odgadywanie odgłosów zwierząt
14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne
Piątek - Wykopaliska
08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
09:30 - 10:00 - śniadanie
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - wykopy ziemne, wystawa znalezisk
12:30 - 13:00 - obiad
13:00 - 14:45 - zajęcia programowe - tworzenie kości dinozaurów z masy solnej
14:45 - 16:00 - gry i zabawy integracyjne, pożegnanie z uczestnikami półkolonii.

Środa - Tropikalny teatr
08:00 - 09:30 - gry i zabawy integracyjne
09:30 - 10:00 - śniadanie
10:00 - 12:30 - zajęcia programowe - wykonywanie dinozaurowych kukiełek
12:30 - 13:00 - obiad
SCENARIUSZ II TURNUS
22-26 sierpnia 2022 r
GEOLOGICZNA PRZYGODA
Poniedziałek - Pierwsze kroki w geologii
Powitanie piosenką „Cześć, daj mi rękę”.
Zabawy integracyjne
Śniadanie.
Chusta animacyjna - lot balonem do Krainy Geologii.
Praca z mapą- dzieci dostają mapę danego terenu i kompas. Szukają kamieni, które będą potrzebne do późniejszej
klasyfikacji. Można to połączyć z wykopywaniem kamieni.
6. Obiad.
7. Klasyfikacja wedle ich rodzaju - grupa odstaje karty ze
zdjęciem i podpisem różnych rodzajów kamieni i musi dopasować znalezione kamienie do danego rodzaju.
8. Konkurencje z kamieniami* - dzieci dzielą się na dwie
drużyny i rywalizują ze sobą w kamiennych konkurencjach.
- rzucanie kamieniem do kubeczka - im więcej drużyna wrzuci kamieni tym więcej punktów zdobędą,
- przeniesienie kamienia na łyżce,
- wyścig kamieni (ustawiamy kamienie w rzędzie następnie
każda osoba z drużyny po kolei przesuwa pierwszy kamień na
koniec rzędu, gramy tak długo aż rząd przekroczy pachołek)
- kamienna wieża (staramy się stworzyć wieżę tylko za po1.
2.
3.
4.
5.

mocą kamieni. Kto zbuduje wyższą wieżę wygrywa daną
konkurencję)
- zamiatanie kamieni (każda drużyna dostaje miotłę, zadaniem dzieci jest prowadzenie kamienia miotłą od pachołka
do pachołka oraz powrót do drużyny i przekazanie narzędzi
kolejnej osobie)
- przewiezienie kamieni na taczce,
- strzelanie do kamieni (obie drużyny mają swoją wystawę kamieni oraz woreczki z ryżem, zadaniem drużyn jest
zrzucenie kamieni z wystawy poprzez rzucanie w nie woreczkami).
*koniecznie do konkurencji wybierzcie małe kamienie, żeby
uniknąć potencjalnych zagrożeń.
9. Pokaz obrazów dinozaurów na ścianie z latarki rzutującej.
10. Zabawy integracyjne.
Wtorek - Papier, kamień, nożyce
1. Gry i zabawy integracyjne.
2. Śniadanie.
3. Robienie wulkanu na makiecie z wykorzystaniem materiałów kuchennych* - Grupa wykonuje wulkan, mając
do dyspozycji przedmioty kuchenne.
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Składniki: 2 łyżki octu, 2 łyżki wody, 1 łyżka sody oczyszczonej, opcjonalnie czerwony barwnik
Narzędzia:
- łyżka,
- szklanka lub słoik (im mniejszy ma otwór, tym bardziej
efektowny będzie wybuch),
- 2 dodatkowe szklanki do mieszania składników,
- talerz,
- taca, miska lub kuweta (chodzi o to, aby wybuchowa mieszanka nie zalała mieszkania),
- taśma klejąca,
- folia aluminiowa lub zwykła kartka,
- nożyczki.
- opcjonalnie lejek.
Przebieg eksperymentu:
- Na środku talerza taśmą klejącą przyklej szklankę.
- Owiń talerzyk razem ze szklanką folią aluminiową lub
zrób na niej stożek z kartki. W folii -wykonaj od góry dziurę (jeśli zdecydujesz się na makietę np. z masy solnej czy
gipsu, ten krok nie jest konieczny).
- Tacę lub miskę połóż na stabilnym podłożu, a na niej
„wulkan”, czyli talerzyk ze szklanką.
Na tym etapie możesz ozdobić wulkan (pomysły poniżej).
- W oddzielnej szklance wymieszaj dokładnie 2 łyżki
wody z łyżką sody. Jeśli posiadasz barwniki spożywcze,
dodaj je teraz.
- Wlej mieszankę do środka wulkanu (może przydać się lejek).
- Odmierz 2 łyżki octu w osobnej szklance.
- Teraz uwaga! Jednym ruchem wlej do wulkanu ocet i
czekaj na efekt.
4. Obiad
5. Zabawa sensoplastyczna - tworzenie piasku z mąki
kukurydzianej i oleju, zabawa w kuwecie z piaskiem i
zabawkami dinozaurami. Można do tego dodać lawę z
wulkanu oraz zabawki ogrodowe typu wiaderka, łopatki, grabki.
6. Filmy z serii „Epoka lodowcowa” z wyzwaniem - grupa dostaje listę rzeczy do zauważenia/ policzenia/ odgadnięcia w trakcie seansu.
Środa - Tropikalny Teatr
1. Zabawy integracyjne.
2. Śniadanie.
3. Rozpoznawanie i szukanie danych przedmiotów w terenie - grupa otrzymuje listę przedmiotów do zauważenia/ odnalezienia podczas spaceru. Podchody.
4. Obiad.
5. Wykonanie kukiełek dinozaurów oraz tła pradawnej
dżungli i stworzenie z tego tropikalnego teatru - dzieci mają do dyspozycji różne artykuły artystyczne, np. krepa, kolorowy blok, kredki, farby. Wspólnie tworzą duże
tło do teatrzyku, a potem każdy sam wykonuje swoją kukiełkę. Na koniec mają trochę czasu na stworzenie krótkiego scenariusza i przedstawienia.
6. Gry i zabawy integracyjne.
Czwartek - F jak flora, F jak fauna
1. Gry i zabawy integracyjne.
2. Śniadanie.
3. Co w trawie piszczy? Odgadywanie odgłosów zwierząt - opiekun puszcza za pomocą głośnika różne odgłosy, a zadaniem dzieci jest zgadnąć co to jest za dźwięk
oraz co go wydaje.

4. Obiad.
5. Kolorowanki lub wydzieranki dinozaurów + szkielet z patyczków do uszu - grupa dostaje kolorowanki z wizerunkiem
dinozaurów do pokolorowania kredkami lub zapełnienia wydzieranymi kawałkami bloku kolorowego. Następnie każdy z
grupy dostaje czarny arkusz papieru oraz kleje [klej w sztyfcie
może nie dać rady]. Dzieci wybierają sobie patyczki do uszu
[niektóre warto poprzecinać na mniejsze części], przyklejają
je na czarny arkusz i tworzą w ten sposób szkielet dinozaura.
6. Czytanka o pradawnym świecie połączona z podziałem na role i bieganiem w drużynie
- dwie drużyny siedzą w 2 rzędach stworzonych z krzeseł.
Każdy równoległy członek drużyny dostaje swoją nazwę.
Opiekun czyta historyjkę edukacyjną. Za każdym razem, gdy
dana nazwa pojawi się w historyjce, odpowiednia osoba musi
przebiec rząd dookoła i powrócić na swoje miejsce. Szybszy przedstawiciel swojej drużyny otrzymuje jeden punkt.
7. Gry i zabawy integracyjne.
Piątek - Wykopaliska
1. Gry i zabawy integracyjne.
2. Śniadanie.
3. Kopanie, grzebanie w ziemi i wystawa znalezisk- dzieci
kopią wspólnie ziemię w wyznaczonym miejscu, dowiadują się jaki rodzaj gleby znalazły. To co znajdą podczas wykopalisk będzie można wyłożyć na „wystawie muzealnej”.
4. Obiad.
5. Tworzenie kości dinozaurów z masy solnej - każdy z grupy tworzy w swojej misce masę solną. Następnie formuje
z tego kości dinozaura. Odstawiamy rzeźby do wysuszenia
lub pieczemy w piekarniku, jeśli mamy taką możliwość.
Przepis na masę solną:
• 1 miarka soli
• 1 miarka mąki
• 0,5 miarki wody
• Opcjonalnie barwnik spożywczy.
W zależności od tego ile masy chcemy zrobić, dostosujemy określone naczynie jako miarkę, to może być cokolwiek, np. kubeczek.
Najpierw mieszamy sól z mąką, żeby nie dało się ich wizualnie odróżnić. Potem dolewamy wody. Masa musi być
dokładnie wymieszana i bardzo gęsta.
Dzieci prawdopodobnie będą mieć trudności z mieszaniem
tak gęstych składników do jednolitej masy. Można spróbować najpierw wsypać po połowie miarki mąki i soli, potem dolać wody i na końcu dosypać jeszcze brakujące pół
miarki składników suchych.
6. Sprawdzenie wiedzy - grupowanie fauny i flory - grupa dzieli się na dwie drużyny, które będą mieć do wykonania różne
zadania sprawdzające ich wiedzę zdobytą podczas turnusu.
7. Zadania:
- połączenie nazw z odpowiednimi zdjęciami (na kartce)
- odgadywanie nazw ze zdjęć, które kolejno będzie pokazywał opiekun (dzieci jak w quizie muszą najpierw zgłosić się od odpowiedzi)
- pokazywanie znalezisk za kotarą zrobioną z chusty - drużyna musi odgadnąć co to w ciągu 5 sekund,
- gra w wisielca z losowaniem haseł na karteczkach,
- losowanie z pudełka zadań zadania związane z zajęciami.
8. Malowanie kamieni - Każde dziecko dostaje jeden kamień do pomalowania farbami.
9. Gry i zabawy integracyjne, pożegnanie z uczestnikami
półkolonii. Rozdanie certyfikatów geologa.

