RAMOWY PROGRAM POBYTU MŁODZIEŻY NA LETNICH ZIELONYCH SZKOŁACH
realizowanych w ramach kampanii „Świadomi zagrożenia”

Dzień

Zadania, sposoby i miejsce realizacji

I
18:00 Przyjazd
DZIEŃ
18:30 kolacja
19:00 spotkanie zapoznawcze na świetlicy, ustalenie zasad konkursu czystości,
zapoznanie się z regulaminami,
20:30 przygotowanie do ciszy nocnej,
21:00 cisza nocna.
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8:00

pobudka,

8:30

toaleta poranna,

9:00

śniadanie,

10:00 msza św. (dla chętnych w dniu w którym wypada niedziela) lub spacer po
okolicznych lasach,
zbieranie owoców leśnych z rozpoznaniem trujących, szukanie ciekawych
11:00 okazów przyrodniczych, pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się w
lesie, z wykorzystaniem lupy,
13:30 obiad,
14:00 cisza poobiednia,
16:00 podwieczorek,
16:30 przygotowujemy różne odpadki: torbę foliowa, papier gazetowy, suche
kwiaty, puszkę, kawałki owoców. W wybranym miejscu wykopujemy dołki,
wkładamy w nie śmieci, zakopujemy i zaznaczamy miejsca patykami z
napisami. W ostatnim dniu kolonii odkopiemy dołki i porównamy jak zmieniły
się przedmioty tam zdeponowane.
18:30 kolacja,
19:00 dyskoteka zapoznawcza
20:40 toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej,

21:00 cisza nocna (godzina ciszy nocnej uzależniona od wieku uczestników, starsi
22:00)
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Pory posiłków, cisza poobiednia i nocna, (jak w dniu 2)
9:30

kąpiel w basenie

11:30

zawody w „dwa ognie”,

12:30

eksperyment przeprowadzamy na dworze w słoneczny dzień. Na cienkiej
kartce, bibułce za pomocą szkła powiększającego skupiamy promienie słońca.
Po pewnym czasie papier zapali się. Można przy okazji tego eksperymentu
rozmawiać o niebezpieczeństwie jakie niesie zostawianie szklanych butelek w
lesie.

16:30 wycieczka do Bukowiny Tatrz. – wizyta w OSP,
19:00 ognisko, bezpieczne rozpalanie ognisk
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9:30

wycieczka autokarowa Zakopane: zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego –
zapoznanie się z fauną i flora Podhala, gatunki chronione,
spacer po Krupówkach, zwiedzanie cmentarza i kościółka na Pęksowym
Brzysku, Dolina Strążyska, fotografowanie okazów przyrody, w tym
gatunków chronionych z wykorzystaniem lornetek

19:00 dyskoteka
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9:30

bieg na azymut, rozpoznawanie tropów i śladów, nauka orientacji w terenie z
wykorzystaniem wiedzy i kompasów,

12:30 kąpiel w basenie
16:30 konkurs wiedzy o gatunkach drzew, podszytu, runa i ptakach
19:00 ognisko z pieczeniem kiełbasek - las rośnie długo, a pali się krótko.
Wykonujemy z papieru makietę lasu ( drzewa, zwierzęta, kwiaty).
Sprawdzamy ile zajęło to nam czasu. Przy ognisku podpalamy papierowy las.
Mierzymy ile minut pali się nasza praca.
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9:30

wycieczka na Górę Kotelnicę, obserwacje ptaków, z wykorzystaniem lornetek,
wykonywanie zdjęć

16:30 Wielki Festiwal Piosenki Kolonijnej,
19:00 ognisko z ogłoszeniem wyników Festiwalu i wręczeniem nagród,
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9:30

gra terenowa - najciekawsze zdjęcia przyrody

16:30 spotkanie z leśnikiem – mini wykład: „martwe drzewo w lesie i jego

mieszkańcy”
19:30 konkurs masek i fryzur,
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9:30

jak rośnie las – wycieczka do szkółki leśnej z wykorzystaniem lornetek i lup

12:00 turniej gry w kometkę i w ping-ponga
16:30 co nam daje las – burza mózgów,
17:45

przygotowanie do balu przebierańców,

19:00 bal przebierańców, wybory Miss i Mistera balu,
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9:30

Leśny survival – pokonywanie przeszkód, sposoby radzenia sobie w trudnych
warunkach, nauka orientacji w terenie z wykorzystaniem wiedzy i kompasów,

16:30 turniej piłki siatkowej
18:00 ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkurs na najbardziej rozśpiewaną grupę,
mini turniej pożarniczy
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9:30

wycieczka nad Przełom Białki, pogadanka na temat ochrony przyrody ,
fotografowanie, obserwacja przyrody,

16:30 wykonanie rysunków – „co mnie urzeka w tatrzańskiej przyrodzie”,
17:30 kąpiel w basenie
19:00 dyskoteka
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9:30

turniej piłki nożnej zorganizowany pomiędzy kilkoma ośrodkami kolonijnymi,

11:30 śladami płazów i gadów,
16:30 randka w ciemno
17:30 malowanie ciekawych kamieni – wykonanie pamiątek,
19:00 nocna wycieczka, obserwacja przyrody (czy zauważymy nietoperze, nocne
głosy - czyli co słychać), oznaczanie kierunku marszu, nocne zdjęcia – konkurs
na najlepsze
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9:30

wycieczka - góra Litwinka – obserwacja ptaków z wykorzystaniem lornetek,

16:30 spartakiada kolonijna
19:00 ogłoszenie wyników spartakiady, wręczenie dyplomów przy kominku,
19:30 dyskoteka
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9:30

dzień kolonisty – kadra wciela się w dzieci, a one przejmują obowiązki
kadry, dzieci układają zajęcia.

16:30 kalkowanie kory drzew i liści, lub malowanie za pomocą „barw natury”

17:30 gry i zabawy ruchowe
19:30 ognisko podsumowujące z rozdaniem nagród i dyplomów,
pożegnalna dyskoteka,
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7:30

pakowanie,

8:00

wyjazd

20:00 przyjazd

