
Termin rozpoczęcia półkolonii – 28.06.2021 r. 

Termin zakończenia półkolonii – 23.07.2021 r. 

Turnusy będą trwały codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 

15.00. Proponowana w zadaniu forma zajęć pozwoli na realizację celów zadania  

jakim jest kształcenie postaw patriotycznych w oparciu o historię lokalną, 100 

rocznicę odzyskania niepodległości i wybuchu powstania wielkopolskiego, 

promowanie zdrowego stylu życia, pobudzanie do aktywności społecznej. W ramach 

półkolonii sięgniemy tematyką po priorytety Ministra Edukacji Narodowej - 

ustanowienia przez Sejm roku 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Tadeusza Różewicza, kard. Stefana 

Wyszyńskiego i Konstytucji 3 Maja. Dzieciom i młodzieży zapewnimy spędzanie 

czasu w wakacje na zorganizowanych zajęciach oraz zapewnienie im wypoczynku i 

przebywanie kilku godzin poza miejscem zamieszkania.  

Zajęcia będą odbywały się w szkole i hali widowiskowo – sportowej w Czerniejewo. 

W ramach półkolonii zaplanowane zostały działania: zajęcia terapeutyczne, sportowe, 

integrujące, kreatywne, biblioteczne, ekologiczne oraz wyjazdowe. 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w harmonogramie z powodów 

niezależnych od nich. 

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Oświatowego Onuphrius 

Bank Spółdzielczy Gniezno O/Czerniejewo 

numer rachunku bankowego: 51906500060020020021340001 

Plan zajęć: 

I tydzień: 
1 dzień: Historyczny  poniedziałek: 100 lat niepodległości, Rok kardynała Wyszyńskiego 
Zbiórka.  
Zapoznanie z programem i regulaminem półkolonii.  
Wyjazd do Gniezna do Muzeum Archidiecezjalnego oraz katedry. Zwiedzanie wraz z lekcją 
muzealną. Powrót. Posiłek. 
Dzień 2. 100 – lat niepodległości: 
Zajęcia edukacyjne „Czerniejewianie w Powstaniu Wielkopolskim”. Wizyta w Pawłowie na 
Skwerze im. Kpt. Pawła Cymsa oraz w gospodarstwie agroturystycznym. Zwiedzanie kościoła 
w Pawłowie. Posiłek 
Dzień 3. : Kawałek za płotem 
Zbiórka. Warsztaty w Muzeum Etnograficznym w Dziekanowicach – wyjazd. Powrót, posiłek.  
Dzień 4. Czwartek z przyrodą:  
Zbiórka. „Doświadczaki”- zajęcia warsztatowe w Nadleśnictwie Czerniejewo  - ścieżka 
edukacyjna.   Zajęcia  integracyjne. Posiłek.   



Dzień 5. W piątki integracja sportem! Gry i zabawy w kompleksie sportowym w 
Czerniejewie..Posiłek.  
 
II tydzień: 
1 dzień:  Spotkania z historią  
Zbiórka. Wyjazd na lekcje muzealną do Muzeum Dzieci Wrzesińskich. . Zajęcia warsztatowe.  
Basen. Powrót. Posiłek.  
2  dzień:  Sto lat niepodległości 
Zbiórka. Wizyta w Muzeum Początków Państwa Polskiego, lekcja muzealna, wizyta w Domu 
Powstańca w Gnieźnie. Realizacja ścieżki edukacyjnej Trakt królewski. Wizyta w zabytkowej 
parowozowni w Gnieźnie. Powrót. Posiłek. 
3. dzień: Kawałek za płotem  
Zbiórka i rozejście się w Pakszynie.   
Wizyta w Pakszynie – zwiedzanie pól lawendy, zapoznanie z procesem produkcji olejku 
lawendowego , spotkanie z pszczelarzem, gry z zabawy na świeżym powietrzu. Posiłek. 
Powrót.  
4 dzień: Czwartek z Czerniejewem.  
Zbiórka .   Zwiedzanie miejsc historycznych w Czerniejewie – pałacu, kościoła, miejsc 
pamięci. Gra miejska. Wizyta w bibliotece publicznej – zajęcia warsztatowe. Posiłek.  
5 dzień: Sportowe półkolonie 
– gry i zabawy w kompleksie sportowym w Czerniejewie, w trakcie  śniadanie i obiad. 
 
Uwaga: 

• Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.   

• Plan zajęć w pierwszym i trzecim oraz drugim i czwartym  turnusie jest taki sam. 


