Stowarzyszenie „Tilia”, Szkoła Leśna na Barbarce
ul.Przysiecka 13,87-100 Toruń, tel./fax.(0 56) 657 60 85, www.szkola-lesna.torun.pl

EKOWAKACJE NA BARBARCE
- BEZPŁATNE PÓŁKOLONIE DLA DZIECI Z RODZIN
WIELODZIETNYCH Z TORUNIA
Organizator: Stowarzyszenie „Tilia”
Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
Dla kogo: dzieci w wieku szkoły podstawowej (7 -13 lat) z Gminy Miasta Toruń,
pochodzące z rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
Kiedy: do wyboru jeden z czterech sześciodniowych turnusy (w każdym 10
uczestników)


I turnus 3-8 lipca 2017 r.



II turnus 10-15 lipca 2017 r.



III turnus 17-22 lipca 2017 r.



IV turnus 24-29 lipca 2017 r.

W programie:


dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 zajęcia
edukacyjne, sportowe i rekreacyjne oraz warsztaty plastyczne (wychowawca
półkolonii będzie opiekował się dziećmi w godzinach 7.30-16.30 )



dwa posiłki: II śniadanie oraz obiad,



szóstego dnia każdego z turnusów tj.

w sobotę trzygodzinne spotkanie

integracyjne dla rodzin uczestników półkolonii (10 rodzin po ok. 5-6 osób, łącznie
ok. 50- 60 osób) - w czasie tego spotkania turniej rodzinny, na koniec wspólne
ognisko z kiełbaskami.
Zgłoszenia: Biuro Szkoły Leśnej na Barbarce , ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń,
poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00, e-mail: k.marke@szkola-lesna.torun.pl, tel.
56 657 60 85 wew. 85. Do przyjęcia zgłoszenia konieczne jest złożenie wypełnionej
karty zgłoszenia. UWAGA! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje
kolejność

zgłoszeń.

Złożenie

karty

zgłoszenia

nie

jest

jednoznaczne

z

zakwalifikowaniem dziecka na półkolonie. Udział w półkoloniach potwierdzany
będzie przez pracownika Szkoły Leśnej na Barbarce .
FINANSOWANIE: Gmina Miasta Toruń – półkolonie są bezpłatne dla uczestników

Półkolonie finansowane są ze środków Miasta Toruń w ramach
projektu pn „ Człowiek, środowisk, integracja. Ekowakacje na Barbarce

Stowarzyszenie „Tilia”, Szkoła Leśna na Barbarce
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HARMONOGRAM TURNUSU PÓLKOLONII
ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE „TILIA” W LIPCU 2017



































1 DZIEŃ (PONIEDZIAŁEK)
8.00 - 9.00 - zabawy na placu zabaw
9.00 - 10.30 - zebranie organizacyjne, ustalenie zasad grupowych obowiązujących podczas trwania
półkolonii,
godz. 10.30 - 11.00 – drugie śniadanie
11.00 - 12.30 - zajęcia integracyjne „Poznajmy się”
12.30 - 14.00 - zajęcia sportowe na terenie Barbarkowego Parku Rekreacyjny: mini golf, kręgle, gra
w bulle, tenis
godz. 14.00 - 14.30 - obiad
14.30 – 16.00 warsztaty plastyczne „Nie święci garnki lepią…” – lepienie z gliny w tym zajęcia z
użyciem koła garncarskiego
2 DZIEŃ (WTOREK)
8.00-9.00 - zabawy na placu zabaw
9.00- 10.30 - zajęcia edukacyjne pn. „Przyroda i historia Barbarki”
13.00-11.00 - II śniadanie
11.00-12.30 - zajęcia pn. „Leśne przygody – podchody”
12.30-14.00 - zajęcia rekreacyjno-sportowe - gry zespołowe
14.00-14.30 - obiad
14.30 – 16.00 – warsztaty plastyczne „ Zabawki z recyklingu”
3 DZIEŃ (ŚRODA)
8.00-9.00 - zabawy na placu zabaw
godz. 9.00 – 14.00 –ośmiokilometrowy rajd do Rezerwatu Las Piwnicki, zajęcia ekologicznoprzyrodnicze „Wszystko co cenne chronimy” w Dworku Myśliwskim w Rezerwacie Las Piwnicki,
w czasie rajdu ok 10.30-11.00 II śniadanie
godz. 14.00-14.30 obiad
14.30-16.00- Warsztaty plastyczne pn. „Portery zwierząt”
4 DZIEŃ (CZWARTEK)
8.00-9.00 - zabawy na placu zabaw
godz. 9.00 - 10.30 zajęcia edukacyjne „Życie w stawie”
10.30-11.00 - II śniadanie
11.00-12.30 - zajęcia w Parku Linowym Barbarka
12.30-14.00 - zabawy sportowe
14.00-14.30 obiad
14.30 – 16.00 Warsztaty plastyczne: „Z wikliny utkane” – wyplatanie koszy z wikliny i kolorowej
rafii
5 DZIEŃ (PIĄTEK)
8.00-9.00 - zabawy na placu zabaw
godz. 9.00 - 10.30 zajęcia edukacyjne „Klucz do ptaków”
10.30-11.00- II śniadanie
11.00-12.30 - zajęcia edukacyjne „Las pełen niespodzianek”
12.30-14.00 - zabawy sportowe
14.00-14.30 - obiad
14.30 – 16.00- Warsztaty plastyczne: „Leśne jubilerstwo”

6 DZIEŃ (SOBOTA) RODZINNIE NA BARBARCE
 14.00- 15.00 Turniej rodzinny cz. 1 – Podchody z zadaniami ekologiczno-przyrodniczymi–
 15.00-15.30 Turniej rodzinny cz. 2 Rodzinne zabawy sportowe
 15.30-16.00 Turniej rodzinny cz. 3 Rodzinne malowanie – wspólne wykonanie przez cała rodzinne
portretu rodziny na blejtramie
 16.00-17.00- podsumowanie turnieju ogłoszenie wyników, wręczenie ekologicznych medali ognisko
z kiełbaskami, zakończenie i podsumowanie półkolonii

Półkolonie finansowane są ze środków Miasta Toruń w ramach
projektu pn „ Człowiek, środowisk, integracja. Ekowakacje na Barbarce

