„SPRAWOZDANIE ZE SZKOŁY LETNIEJ „BYLE DO LATA…”
ORGANIZOWANEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM J. DĄBROWSKIEGO
W KOŃCZYCACH MAŁYCH
CZAS TRWANIA: 27.06 – 08.07.2011
Ilość uczestników – 18
Ilość godzin – 55
Prowadzący – Aleksandra Krajcarz, Dorota Kłopeć

Cele:
-

tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej, zorganizowanej aktywności
ruchowej dziecka,
przygotowanie do uczestnictwa w wycieczkach ( recepcja otaczającej nas
rzeczywistości, zaznajomienie z walorami turystycznymi i krajoznawczymi najbliższej
okolicy, rozumienie prawidłowego pojmowania turystyki )
kształtowanie zaangażowanej postawy wobec świata,
wdrażanie do aktywności ruchowej, racjonalnego spędzania czasu,
uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo,
rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, odpowiedzialności za grupę.

27.06.2011 – poniedziałek
TEMAT: Baw się razem z nami
Zajęcia rozpoczęły się od przywitania uczestników „Letniej szkoły” oraz przedstawienia
wszystkich uczestników. Następnie wspólnie został omówiony kontrakt grupowy. Dzieci
zapoznały się także z zasadami i obowiązującymi regulaminami.
Pierwszy dzień został zaplanowany w ten sposób, aby uczestnicy półkolonii lepiej się poznali.
Przeprowadzone zabawy integracyjne budziły ogromne zainteresowanie i wyzwalały wiele
pozytywnych emocji wśród. Przyczyniły się do lepszego poznania i integracji dzieci.
Odbywały się w hali sportowej oraz w sali zajęć świetlicowych.
Części zajęć towarzyszyła muzyka, jako forma relaksacji.
W tym dniu dzieci miały również okazję zaproponować i podjąć decyzję co do nazwy grupy i
flagi kolonii /logo/. Każde malowało projekt flagi, wymyślało nazwę, po czym wybrane
zostały te, które podobały się większości.
NAZWA GRUPY – „Tęczowa Gromada”
LOGO:

28.06.2011 – wtorek
TEMAT: Wycieczka na Szyndzielnię
Wycieczka autokarem, wspólnie z dziećmi z innych szkół, przyniosła dzieciom wielką frajdę.
Pogoda tego dnia dopisała. Dzieci mogły się więc cieszyć wszystkimi atrakcjami, jakie
czekały ich na miejscu - wspólny spacer po górach, przejażdżka kolejką linową, zabawy przy
schronisku, zakup pamiątek. Dzięki ciekawym przekazom Pani Przewodnik dzieci
zaznajomiły się z walorami turystycznymi i krajoznawczymi zwiedzanych okolic.
29.06.2011 – środa
TEMAT: Prosto i ciekawie – wyścigi na czas
W myśl hasła, że najładniejsze zdjęcia to te, zrobione sercem i namalowane kredką, dzieci
wspominały wczorajszy dzień wykonując „fotki malowane”. Rozwijały przy tym swoje
zdolności plastyczne.
Dużo radości przyniosły dzieciom organizowane na świeżym powietrzu konkurencje. Były
one dla nich ciekawe i ekscytujące, między innymi dlatego, że przebiegały z wykorzystaniem
oryginalnego sprzętu – opony rowerowej, samochodowej a także takich „pojazdów” jak
rower, hulajnoga i deskorolka.
Po gorących emocjach i sprawiedliwej walce przyszła pora na odpoczynek przy kolejnych
zabawach, ale już w sali, w kręgu i na krzesełkach. Dzieciom towarzyszył dobry humor i
mnóstwo śmiechu.
Dwóch uczestników obchodziło tego dnia imieniny /Piotr i Paweł/. Z tej to okazji
urządziliśmy im „małe przyjęcie” przy słodkich smakołykach i miłej rozmowie.
30.06.2011 – czwartek
TEMAT: Wycieczka na Kubalonkę
Podobnie jak w wycieczce na Szyndzielnię i w tej towarzyszył dzieciom przewodnik górski.
Pani Przewodnik opowiadała wiele ciekawostek, legendy i bajki, zdarzenia i historie
powstania, nauczyła też piosenki i pokazała atrakcyjne miejsca w centrum Wisły. Niestety
pogoda tego dnia płatała figle, więc program wycieczki został nieco zmieniony. Deszcz
przeszkodził w przejściu na Stecówkę. Dzieci pokonały tylko fragment ścieżki edukacyjnej
po czym przeszły pod Pałac Prezydencki. Niespodzianką był przejazd pod skocznię Adama
Małysza, gdzie miały kilkunastominutowy odpoczynek z atrakcją zakupu pamiątek.
01.07.2010 – piątek
TEMAT: My są „stela”
Pogoda deszczowa znów nie pozwoliła zrealizować zamierzonych na ten dzień planów. Nie
udało się pójść na spacer i podziwiać piękna lata. Na szczęście deszcz nie odebrał dzieciom
humoru i chęci do zabawy. Wspólnie postanowiły rozegrać zawody i konkurencje sportowe w
hali gimnastycznej. Dzieci same wymyślały gry, oraz układały tory przeszkód do zawodów
„kto lepiej, szybciej i sprawniej”.
Zanim rozpoczęły się zabawy ruchowe odbyło się spotkanie z zaproszonym gościem – Panem
Piotrem Ryszką – przewodniczącym Cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Osób
Chorych Na Stwardnienie Rozsiane. Spotkanie miało na celu wzmocnienie dzieci w sytuacji
zetknięcia się z chorobą, uwrażliwienia i tolerancji wobec osób chorych, oraz podniesienie
poczucia siły do walki z przeciwnościami losu. Dzieci miały też okazję wykazać się swoją
sprawnością i silną wolą taką, jaką muszą posiadać na co dzień osoby zmagające się z

chorobą i niepełnosprawnością. Uczestniczyły w zajęciach praktycznych oraz w zabawach,
dzięki którym uczyły się poznawać smak, zapach i dotyk poprzez różne zmysły. Zajęciom
towarzyszyła radość. Pan Piotr bawił dzieci piosenkami i dużym poczuciem humoru.
Po zabawach sportowych odbyły się zajęcia w kręgu – niedokończone zdania, zgadywanki,
rozpoznawanie śląskich zwrotów, słów powiedzonek, przysłów.
04.07.2011 – poniedziałek
TEMAT: Strachy na lachy – damy sobie radę
Po rozmowach i refleksjach po wczorajszym dniu, odbyły się zajęcia plastyczne. Dzieci
wykonywały plakaty na konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje 2011”.
Wspólnie bawiły się w zadawanie pytań podchwytliwych oraz w zgadywanki. Na hali
sportowej grały w „Dwa ognie” oraz bawiły się w ringo, gumę i skakankę.
Nauczyły się robić bransoletki z muliny a podczas rozmów w tzw. kręgu przyswajały
najważniejsze zasady savoir vivre – Jak zachować się w określonych sytuacjach.
Omówiono z dziećmi sprawy dotyczące zasad bezpiecznego zachowywania się w sytuacjach
presji i zagrożenia.
Dzieci uczestniczyły również w zajęciach w pracowni komputerowej. Udział w tych zajęciach
zachęcił ich do bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu.
05.07.2011 – wtorek
TEMAT: Wycieczka na Tuł
Po deszczowych dniach, program uległ zmianie. Odbyła się wycieczka autokarowa oraz
krótki spacer na Tuł pod schronisko. Zamiast z zaplanowanych na miejscu zabaw i rozgrywek
sportowych, dzieci skorzystały z innej, miłej dla nich atrakcji - pojechały do cieszyńskiego
kina na film „Autka 2”.
06.07.2011 – środa
TEMAT: Podróż za jeden uśmiech
Jak się okazało zaplanowana i przeprowadzona tego dnia wycieczka pociągiem do Cieszyna,
stała się jedna z ciekawszych atrakcji „Letniej Szkoły”. Dzieci poznawały zabytki miasta,
spacerowały na Zamkowym Wzgórzu, poznały historię Cieszyna i legendę o Studni Trzech
Braci, oglądały z wieży piękne widoki, panoramę, karmiły gołębie na rynku i zakupiły
pamiątki. Dla wielu była to pierwsza „przygoda z pociągiem” i poznanie stolicy Śląska
Cieszyńskiego.
07.07.2011 – czwartek
TEMAT: Ogniska blask – przyjaźni moc
Po zabawie w rysowanie – „Dokończ ze mną ten obrazek” dzieci spacerkiem przeszły pod
kończycki zamek, gdzie przygotowały ognisko i upiekły kiełbaski. Na placu zabaw robiły
domki z piasku i korzystały z atrakcji – huśtawek, drabinek, ścieżek przeszkód.
Nauczyły się śpiewać piosenkę, i bawiły w różnego rodzaju tzw. „zabawy przy ognisku”.
Wiele emocji i radości przyniosły dzieciom wspólne zabawy w parku zamkowym - „znajdź
przedmioty”, „w chowanego”.
Choć zmęczone, ale bardzo zadowolone wróciły do szkoły. Tam podczas wspólnego posiłku z
radością opowiadały o przeżyciach dnia.

08.07.2011 – piątek
TEMAT: Dokończ ze mną tę zabawę – rozmaitości na poważnie i na wesoło
Ostatni dzień „Letniej szkoły” stał się dla dzieci podsumowaniem tego, co „za nami – na
wesoło i poważnie”.
Po omówieniu tego, co czeka dzieci przez kilka godzin piątkowych atrakcji, grupa „Tęczowej
Gromady” wspólnie przygotowała pyszną owocowa sałatkę, po czym ruszyła na spacer
ścieżkami pięknego, pobliskiego lasu. Podczas wycieczki dzieci nauczyły się „Jak należy
zachowywać się w lesie?” i „Po co komu potrzebny jest las?”.
Po powrocie odpoczęły przy wspólnych zabawach „Na wesoło”, a potem podzielone na grupy
wzięły udział w konkursie z „Wiedzy o Naszej Letniej Szkole”.
Dzieci chętnie dzieliły się wrażeniami z tego, co przeżywały, doświadczyły, zobaczyły i
nauczyły się podczas pobytu na „Letniej szkole”.
Cieszą wypowiedziane przez niektórych słowa: „Gdyby nie Letnia Szkoła wakacje nie byłyby
takie fajne”, „Szkoda, że to już koniec”, „fajnie byłoby, gdyby trwały jeszcze tydzień”
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali upominki - przewodniki po Śląsku
Cieszyńskim, foldery z miejsc turystycznych naszego regionu, długopisy, komplety
widokówek, zestawy odblasków na rowery i plecaki oraz napoje i słodycze.
Po wspólnym zdjęciu zadowolone i szczęśliwe wróciły do swoich domów.

Wychowawcy:
Aleksandra Krajcarz
Dorota Kłopeć

