
Szkoła PODSTAWOWA W WIELOWSI - RELACJA Z PÓLKOLONII 

  

Trzeci  dzień – 7 sierpnia 2019r. 

Jak co dzień, zaczęliśmy zabawami tanecznymi i pląsami. Po śniadaniu przyjechali  

do nas strażacy z OSP w Wielowsi, którzy bardzo ciekawie opowiadali o swojej służbie 

 i o obowiązkach. Zaprezentowali też kosztowny sprzęt strażacki, przybliżyli jego 

przeznaczenie.  

 Z niespodziewaną wizytą przybył do nas Anatol Piaskowski, wójt Gminy 

Sieroszewice, pomysłodawca i współorganizator naszych półkolonii. Wcześniej był także  

u naszych koleżanek i kolegów w leśniczówce. 

Później wracaliśmy do naszych zajęć w salach. Przygotowywaliśmy się do wyjścia na 

podchody, które odbyły się po obiedzie. Zabraliśmy na nie też nasze Panie: Bogusławę 

Bogusz, Bożenę Małecką, Renatę Nowacką – Ziętek i Natalię Wawrocką.  

Z kolei my czyli dwie grupy: młodsza i starsza pojechaliśmy na zajęcia  do Leśnictwa 

Biskupice i Nadleśnictwa Taczanów przy leśniczówce Biskupice . Pracownicy nadleśnictwa 

przygotowali dla nas  zajęcia edukacyjne w Rezerwacie Majówka, dzieci poznały cel ochrony 

gatunkowej flory i fauny rezerwatu.  Kolejna atrakcja to konkurs na najciekawszego stworka 

wykonanego z materiałów naturalnych znalezionych w lesie oraz odpowiedzi na pytania 

dotyczące lasu, pracy leśnika oraz roślin i zwierząt, które można spotkać w lesie. 

Najciekawszym punktem wycieczki było współzawodnictwo grup na dwóch polach, gdzie 

należało wykonać 7 zadań, np. rozwiązać krzyżówkę, użyć kompas i odnaleźć ukrytą rzecz, 

określić gatunek drzewa a także przetoczyć balot słomy we wskazane miejsce. Nagrodą  

za wykonane zadanie było wypicie soku wyciśniętego z cytryny. Liczne zabawy, układanki, 

łamigłówki czekały na dzieci pod namiotem Nadleśnictwa Taczanów, gdzie można było 

sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą.  

W porze obiadowej młodzież zebrała się przy ognisku, piekła kiełbaski i śpiewała 

piosenki. Dzieci miały również możliwość karmienia ryb w pobliskim stawie. 

Chwilę wytchnienia znalazły pod rozłożystym dębem, siedząc na kocach, słuchały 

opowieści pszczelarza. Dzieci zadawały liczne pytania a te odważniejsze udały się do pasieki, 

żeby zobaczyć co dzieje się w ulu. Ten dzień był prawdziwym wyzwaniem dla uczestników 

półkolonii. Dzieci integrowały się, wykonując wspólnie zadania. Miały okazję wsłuchać się  

w odgłosy lasu, poczuć zapach miodu w ulu, poobserwować zwierzęta w ich naturalnym 

środowisku. Razem z dziećmi do leśniczówki pojechały Panie Katarzyna Telega i Iwona 

Nowak-Nawrocka, która była pomysłodawcą organizacji wyjazdu.  

Relację z leśniczówki  przygotowała Iwona Nowak – Nawrocka 

. 

 

http://rezerwatu.kolejna/
http://rezerwatu.kolejna/
http://rezerwatu.kolejna/
http://rezerwatu.kolejna/
http://np.rozwiązać/
http://miejsce.nagrodą/
http://pszczelarza.dzieci/
http://kolonii.dzieci/
http://zadania.miały/

