Półkolonie letnie 2022 „ ZDROWO – AKTYWNIE – KULTURALNIE”

I turnus

DODATKOWE ATRAKCJE

WARSZTATY TWÓRCZE „EKOLOGIA ZE SŁOWIANAMI”/Marcel Mroczek s.05a
w trakcie warsztatów uczestnicy cofną się w czasie, by na krótką chwilę skorzystać z wiedzy naszych
przodków o przyrodzie. Poznają bajkę o pewnych braciach, którzy pokłócili się o to, jak dbać o las
i dowiedzą jakie konsekwencje ich za to czekały.
Wraz z opowieścią poznają tajemnice lasu i będą starali się je rozwikłać. Podczas zajęć nie zabraknie gier
planszowych i zabaw, które pomogą lepiej poukładać wiedzę o słowiańskiej ekologii.

„EUREKA” WARSZTATY INTERAKTYWNYCH EKSPERYMENTÓW FIZYCZNYCH – ul. Ściegiennego 42/Anna
Dąbrowska
wyjście na wystawę, która zawiera zbiór interaktywnych eksponatów takich jak: wodne twierdzenie
Pitagorasa, piłka w strumieniu powietrza, akustyczny telefon, zakrzywienie promienia świetlnego w szkle
oraz wiele innych atrakcji. To właśnie tutaj znajduje się unikalna w skali Polski ekspozycja pt. "Atomowa
Eureka", zawierająca m.in. model jądra atomowego (tzw. krążki Stelmacha), interaktywny model wirówki
uranowej oraz model krzywej rozpadu promieniotwórczego. Podczas tych warsztatów nie zabraknie
eksperymentów i doświadczeń fizycznych, dzięki którym rozjaśnią się w głowach dotąd niezrozumiane
prawdy naukowe!

WARSZTATY LEŚNE/Ciotka Paprotka/Agnieszka Sztandera plener lub s.206
Po co nam przyroda? Gdzie jej szukać? Czy na betonowym podwórku, w centrum miasta, toczyć się
może życie jakichś dzikich zwierząt? Przekonajmy się! “Zbyt często myślimy o przyrodzie jako o zjawisku od
rębnym od nas, zamkniętym w parkach narodowych, lasach i nadmorskich plażach, a o wyprawie do
takiego miejsca – w kategoriach wyczerpujących przygotowań. A przecież natura jest wokół nas, w ogrodzie
za domem, na szkolnym podwórku, przedziera się dzielnie w stronę nieba spomiędzy chodnikowych płyt.”
S. D. Sampson “Kalosze pełne kijanek”. Uczestnicy porozmawiają o roli przyrody w mieście, będą
jej poszukiwania, a także zabawy w tworzenie przyrodniczego rękodzieła.

IMPREZA INTEGRACYJNA „EKO logicznie” POŁĄCZONA Z PIECZENIEM KIEŁBASEK - Wyjście do INKU
SZCZECIŃSKIEGO INKUBATORA KULTURY ul. Woj. Polskiego 90 / 4 Seasons / Łukasz Wójcik
interakcyjne zabawy o tematyce ekologicznej. Podczas zajęć uczestnicy wezmą udział w eko segregacji,
poznają sposoby ochrony i skutki zanieczyszczenia środowiska oraz sprawdzą swoją wiedzę w tematyce
ekologii. Na dzieci czekają eko układanki, gry logiczne, zadania sprawnościowe, zabawy z eko przyborami.
Wszystko w atmosferze dobrej zabawy ze specjalnie przygotowanymi do tego przyborami.

PROJEKCJA MULTIMEDIALNA/Monika Wilczyńska s.106
CODZIENNE POCZĘSTUNKI w formie cateringu ( śniadanie i obiad )/Marzena Konefał s.104

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

