Półkolonie letnie w Nowym Stawie
Projekt „Bawimy się poznając okolicę – wypoczynek letni dla dzieci z terenu
powiatu malborskiego”
Półkolonie letnie odbywały się w dniach od 1 do 14 sierpnia 2008 roku w Szkole
Podstawowej nr 2 w Nowym Stawie. W projekcie uczestniczyło 40 dzieci z terenu miasta i
gminy. Uczestnicy zostali wyłonieni przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym
Stawie oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia odbywały
się codziennie w godzinach 900 - 1400. W ramach półkolonii dzieci miały okazję odwiedzić
ciekawe miejsca. W ciągu 10 dni uczestnicy wzięli udział w czterech wycieczkach:
odwiedziły stadninę koni Sztumskim Polu
Centrum Naukowo – Technologiczne „Eksperyment” w Gdyni, gdzie brały czynny
udział w ciekawych zajęciach. Ponadto odbyła się wycieczka do Szymbarku, gdzie dzieci
mogły zapoznać się z historią II wojny światowej i zwiedzić „ dom na głowie”.

Uczestnicy półkolonii byli również w kinie w Gdańsku, na strusiej fermie w Jantarze
oraz nad morzem w Junoszynie. Podczas zajęć w szkole organizowano gry i zabawy na
boiskach szkolnych. Dzieci miały do dyspozycji sprzęt sportowy, udostępniono im salę
informatyczną oraz mogły korzystać ze szkolnego sprzętu audio. Zorganizowano liczne
konkursy m.in.: Mini Playback Show, wybory Miss i Mistera Półkolonii, konkurs na
kolorowy wierszyk oraz zajęcia plastyczne i ruchowe w których dzieci chętnie brały udział.

Ogromną atrakcją dla dzieci okazała się wizyta na stadionie miejskim gdzie zajęcia
zorganizowali i przygotowali instruktorzy Nowostawskiego Ośrodka Kultury. Największym
zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki w piłkę nożną i wizyta w siłowni. Oprócz tego
Ochotnicza Straż Pożarna przygotowała dla dzieci pokaz gaszenia ognia, co dało im
możliwość obserwowania pracy strażaka i obejrzenie „ z bliska” sprzętu strażackiego.

Bardzo ciekawe okazały się również zajęcia w NOK, na których uczestnicy mieli
możliwość sprawdzenia swoich umiejętności wokalnych i plastycznych. Ponadto dzieci miały
okazję poznać okolice Nowego Stawu uczestnicząc w wycieczkach pieszych.
Nad bezpieczeństwem i dobrą zabawą dzieci czuwali nauczyciele i instruktorzy
wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Nowy Staw tj.: Szkoły Podstawowej nr 2,
Gimnazjum, Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Świerkach oraz NOK-u.
Każdy uczestnik półkolonii otrzymał nagrodę lub upominek. Wszystkie wydarzenia zostały
udokumentowane w Kronice Półkolonii, która znajduje się w Szkole Podstawowej nr 2 w
Nowym Stawie.
Przypominamy, iż przeprowadzenie półkolonii letnich na terenie powiatu malborskiego
odbyło się przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był to projekt partnerski, w którym Partnerem
wiodącym była Gmina Miłoradz.

