
 

 

 

 

Plan zajęć półkolonii   „Pociąg do ekologii”   I turnus 

w dniach od 27 czerwca do 01 lipca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury* 
 

 

 

Poniedziałek   27.06.11 
 

 

Wtorek   28.06.11 
 

Środa   29.06.11 
 

Czwartek   30.06.11 
 

Piątek   01.07.11 

 

9.00 - 15.00 

powitanie uczestników 

warsztaty ekologiczne 

i przyrodnicze – prowadzenie: 

Ośrodek Działań 

Ekologicznych „Źródła” 

z Łodzi 

- zajęcia w terenie 

- quizy ekologiczne 

obiad 

wyjście na kręgielnię 

 

9.00 - 15.00 

wyjście na basen ZS nr 4 

obiad 

ściana wspinaczkowa 

warsztaty artystyczne 

- projektowanie i malowanie 

lnianych toreb ekologicznych 

farbami akrylowymi 
 

 

7.00 – 20.00 

„Z EKO plecakiem” 

wycieczka autokarowa: 

Łódź 

Centralne Muzeum 

Włókiennictwa – warsztaty 

tworzenia aplikacji roślinnych 

zwiedzanie Skansenu 

Architektury Łódzkiej 

lekcja w Muzeum Historii 

Farmacji  

obiad 

Solca Mała - wioska indiańska 

TATANKA 

Ozorków – kąpiel w basenie 

 

9.00 - 15.00 

warsztaty artystyczne 

- technika decoupage 

zajęcia integracyjne 

obiad 

wyjście na basen ZS nr 4 
 

 

9.00 - 15.00 

wyjazd do Leśnej Osady 

w Kole 

- lekcja edukacyjna pt. 

„Interpretacja przyrodniczo 

– leśna” 

obiad 

wyjście na kręgielnię 

zakończenie turnusu 
 

* plan może ulec korekcie 

 

 

 



 

 

 

 

Plan zajęć półkolonii   „Pociąg do ekologii”   II turnus 

w dniach od 04 lipca do 08 lipca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury* 
 

 

 

Poniedziałek   04.07.11 
 

 

Wtorek   05.07.11 
 

Środa  06.07.11 

 

 

Czwartek   07.07.11 

 

 

Piątek   08.07.11 

 

 

9.00 – 15.00 

powitanie uczestników 

warsztaty ekologiczne 

i przyrodnicze - prowadzenie 

Ośrodek Działań 

Ekologicznych „Źródła” 

z Łodzi 

- zajęcia w terenie 

- quizy ekologiczne 

obiad 

wyjście na kręgielnię 

 

9.00 – 15.00 

zabawa interaktywna „Leśna 

przygoda Jasia i Małgosi” 

muszla koncertowa/lub sala 

kina „Włókniarz” 

obiad 

zajęcia na terenie strzelnicy 

Związku Strzeleckiego 

"Strzelec" 

- strzelanie z wiatrówki 

- gry i zabawy plenerowe 
 

 

7.45 – 19.30 

„Z EKO plecakiem” 

wycieczka autokarowa: 
Sulejów – Podklasztorze 

    Muzeum w kapitularzu 

    Klasztor o.o. Cystersów 

Przedborski Park Krajobrazowy 

– spacer ścieżką edukacyjną 

Przedbórz: 

    Muzeum Ludowe Ziemi 

Przedborskiej 

obiad 

Fałków 

 – Muzeum Etnograficzno – 

Historyczne 

    Opoczno – kąpiel w basenie 

 

8:40 – 15.00 

wyjazd do Szkółki Leśnej 

„Iłki” 

– zapoznanie dzieci 

z gospodarka leśną 

– gry i zabawy 

obiad 

wyjście na basen ZS nr 4 
 

 

8:30 – 15.00 

zajęcia wspinaczkowe 

w parku linowym „Nad Pilicą” 

obiad 

wyjście na kręgielnię 

zakończenie turnusu 
 

* plan może ulec korekcie 

 

 

 



 

 

 

 

Plan zajęć półkolonii   „Pociąg do ekologii”   III turnus 

w dniach od 11 lipca do 15 lipca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Kultury* 

 

 

 

Poniedziałek   11.07.11 
 

 

Wtorek   12.07.11 
 

Środa   13.07.11 
 

Czwartek   14.07.11 
 

Piątek   15.07.11 

 

9.00 – 15.00 

powitanie uczestników 

warsztaty ekologiczne 

i przyrodnicze - prowadzenie 

Ośrodek Działań 

Ekologicznych „Źródła” 

z Łodzi 

- zajęcia w terenie 

- quizy ekologiczne 

obiad 

wyjście na kręgielnię 

 

 

9.00 – 15.00 

warsztaty artystyczne 

- projektowanie i ozdabianie 

lnianych toreb ekologicznych 

gry i zabawy 

VIII Miejski Konkurs Piosenki 

Turystycznej i Ekologicznej 

NATURA-lnie piosenka 

obiad 

wyjście na basen ZS nr 4 

 

 

7.00 – 20.00 

„Z EKO plecakiem” 

wycieczka autokarowa 

do Radomia: 

zwiedzanie starego miasta 

i klasztoru z przewodnikiem 

Muzeum Wsi Radomskiej 

obiad 

Muzeum im. J. Malczewskiego 

- zwiedzanie interaktywnej 

wystawy przyrodniczej 

kąpiel w basenie 

 

 

9.00 – 15.00 

warsztaty artystyczne 

 - „Konie i koniki z ceramiki” 

- warsztaty ręcznego lepienia 

w glinie metodą wałeczków 

i plastrów 

Wakacyjna Olimpiada  

„Lato  2011” 

obiad 

wyjście na basen ZS nr 4 

 

8.30 – 15.00 

wyjazd do gospodarstwa 

agroturystycznego 

do Bogusławic 

- jazda konna 

- przejazd bryczką 

- ognisko z kiełbaskami 

wyjście na kręgielnię 

obiad 

zakończenie turnusu 
 

* plan może ulec korekcie 

 


