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PROGRAM  PÓŁKOLONII LETNICH 

ZORGANIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W KOSAKOWIE W TERMINIE 04 – 15 LIPIEC 2022 r. 

W GODZINACH OD  8:00 do 16:00 

 

 

 

 

 

„Przygód czas...” 

 

Kierownik półkolonii: 

Monika Pawlicka 

Wychowawcy: 

Patrycja Meredyk 

Kazimierz Wróbel 

Marta Pliszko 

Marta Guzowska 

 

 

Kosakowo,  lipiec 2022 r. 
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Harmonogram 

 

Dzień pierwszy  poniedziałek 04.07.2022 

Wyjście do Ocean Park Władysławowo. 

W Ocean Parku będzie okazja spotkać się ze zwierzętami morskimi wykonanymi w skali 1:1 

w tym największym na świecie 34 metrowym płetwalem błękitnym, ale również dowiedzieć 

się wielu ciekawych rzeczy o ich podwodnym życiu. 20 hektarów pełnych atrakcji; 

wodospad, żywe rekiny i ryby tropikalne, wioska rybacka, mini plaża, salon gier, ryby 

rzeźbione z drewna, maxi klocki , ogniska i wiele innych! Poza ciekawą ekspozycją oraz 

programem edukacyjnym, Ocean Park oferuje niesamowitą zabawę na największym 

bezpłatnym placu zabaw w województwie pomorskim, dodatkowo przygotowaliśmy dla 

Państwa coś niesamowitego, tylko u nas, każdy może porozmawiać z „wygadanym 

wielorybkiem” – Pierwsze w Polsce interaktywne show, gdzie wieloryby naprawdę gadają! 

Ocean Park to mnóstwo niesamowitej zabawy w jednym miejscu. 

 

 

- omówienie zasad obowiązujących podczas półkolonii, 

- przejazd autokarem, 

- zwiedzanie Ocean Parku, gry i zabawy, 

- obiad, 
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Dzień drugi wtorek 05.07.2022 

Wyjazd do Parku Ewolucji Sławutówku dysponującego następującymi 

atrakcjami: 

- oko w oko ze zwierzętami lądowymi, 

- głębia wrażeń w trój wymiarze, podróż w czasie na dnie oceanu, specjalna platforma, 

- kino-historia powstania naszej planety z udziałem interaktywnego dinozaura, 

- plac zabaw o powierzchni 500 metrów kw., 

- przejazd Dino wagonikami, 

- przejazd pojazdami prehistorycznymi, 

 

 

- obiad, 

- przejazd autokarem, 

 

Dzień trzeci środa 06.07.2022  

Wycieczka do Faktorii w Pruszczu Gdańskim. 

Faktoria Handlowa to miejsce, w którym można zobaczyć, jak żyli ludzie na terenie Pruszcza 

Gdańskiego ponad 2000 lat temu. To jednak nie tylko zabytki. To miejsce, gdzie w 

niekonwencjonalny sposób propagowana jest wiedza archeologiczna wśród dzieci i młodzieży 

już od 2011 roku. 
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- zwiedzanie z przewodnikiem – żywa lekcja historii, 

- strzelanie z łuku, 

- przejazd autokarem, 

- obiad po powrocie, 
 

Dzień czwarty czwartek 07.07.2022 

Wycieczka do Osady Słowiańskiej Sławutowo: 

Żywa, namacalna i zabawna nauka historii. Zwiedzanie rekonstrukcji Osady Średniowiecznej 

z przełomu IX-X w. Przekraczając jej bramy przenosimy się w świat naszych praojców. 

Miejsce to pokaże Wam jak dawniej rozwinięte było rzemiosło. Poznasz garncarza, tkaczkę, 

piekarza, kowala, czy zielarza, w towarzystwie których zwiedzisz 8 chat, zobaczysz jak żyli i 

pracowali nasi przodkowie. 

 

 

 

- obiad, 

- przejazd autokarem, 
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Dzień piąty piątek 08.07.2022 

Wycieczka do Pomorskiego Parku Miniatur w Mirachowo - Strysza Buda. 

W jednym miejscu zgromadzono ponad 70 makiet w jednej skali 1:25. Można zobaczyć 

wierne kopie najbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub, Polski, Świata. Park oprócz 

walorów estetycznych pełni role edukacyjną. Bazylika Grobu Pańskiego, Statua Wolności, 

Sfinks, Big Ben czy Krzywa Wieża w Pizie, twarze amerykańskich prezydentów wykute w 

skale, Chrystus z Rio to tylko niektóre światowe obiekty, które dzieci będą mogły obejrzeć 

podczas pobytu w parku. 

 

 

- obiad, 

- przejazd autokarem, 
 

Dzień szósty poniedziałek 11.07.2022 

Wycieczka do Rewy – żeglarstwo. 

Klub Żeglarski Rewska Szkuta przerejestrowany po 4 latach istnienia na Yacht Club Rewa. Był to 

zaczątek żeglarstwa w Gminie Kosakowo. Pod okiem doświadczonych żeglarzy morskich i 

regatowych dzieci uzyskają wiedzę i umiejętności żeglowania. 

• wprowadzenie w tajniki żeglarstwa, 

– zajęcia żeglarskie na wodzie  w Yacht Club Rewa, 

– nauka sterowania, 

– poznanie budowy łódki 

– nauka żeglowania na wodzie 
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– rozpoznanie kierunku wiatru 

– przygotowanie jachtu do wypłynięcia 

– podstawy przepisów regatowych 

– poznanie nowych elementów żeglowania: taktyka regatowa, balastowanie 

 

 

- wypoczynek nad wodą, 

- przejazd autokarem, 

- obiad po powrocie, 

       

Dzień siódmy wtorek 12.07.2022 

Wycieczka do Farmy Strusi w Kniewie. 

Strusia Farma w Kniewie to rodzinny obiekt turystyczny, położony 10 km za Wejherowem, 

otoczony zielenią kaszubskich lasów i łąk oraz błękitem pobliskiego stawu. 
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Program „GRILL&SAFARI”: 

- zwiedzanie farmy z przewodnikiem 

- karmienie zwierzaków 

- konkursy, dyplomy i sklepik z pamiątkami 

- zabawy na placu zabaw 

- tor przeszkód z jajem 

- przejażdżka bryczką konną po farmie 

- pieczenie kiełbasek przy ognisko, 

- obiad w formie grilla, 

- przejazd autokarem, 
 

Dzień ósmy środa 13.07.2022 

Wycieczka do Szymbarka. 

Centrum Edukacji i Promocji Regionu (CEPR) w Szymbarku jest miejscem magicznym i 

nietuzinkowym, położonym w samym sercu Kaszub, u stóp największego wzniesienia na 

Pomorzu - góry Wieżycy. Na terenie centrum znajdują się także: Statua Świętowida 

Kaszubskiego w kształcie odwróconego drzewa, Dom Harcerza - symbol pięknej historii 

harcerstwa, Stół Noblisty dla 230 osób, Muzeum Gospodarstwa Domowego z narzędziami 

dawnych czasów, Dwór Salino, Dom Trapera Kaszubskiego z Kanady jako symbol 150-lecia 

osadnictwa Kaszubów w Kanadzie, Dom Powstańca Polskiego z tureckiego Adampola z 1842 

roku, Pomnik Gryfa Pomorskiego, Kościółek św. Rafała Kalinowskiego, Chata Kaszubska z 

zachowanymi oryginalnymi elementami. 

 

- zwiedzanie z przewodnikiem, 

- obiad, 

- przejazd autokarem, 
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Dzień dziewiąty czwartek 14.07.2022 

Wycieczka do Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich. 

Najstarsze na ziemiach polskich, założone w 1906 r. Muzeum zajmuje 22 ha obszaru 

zabudowanego obiektami regionalnej architektury położonego nad brzegiem jeziora Gołuń. 

Chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, wiatraki, kościoły, karczmy, budynki gospodarcze i warsztaty 

rzemieślnicze – ponad 50 obiektów z Kaszub i Kociewia świadczących o bogactwie i 

różnorodności wiejskiego budownictwa z okresu od XVII do XX wieku. 

Najstarsze na ziemiach polskich, założone w 1906 r. Muzeum zajmuje 22 ha obszaru 

budownictwa z okresu od XVII do XX wieku. 

 

 

- warsztaty rzemieślnicze dla dzieci, 

- zwiedzanie zabytkowej szkoły, 

- obiad, 

- przejazd autokarem, 
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Dzień dziesiąty piątek 15.07.2022 

Wycieczka do Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”.  

Na terenie ogrodu realizuje się szereg projektów, a każdy z nich pozwala wizytującym to 

miejsce na całkowicie inne doznania związane z poznawaniem natury. 

 

Do dyspozycji są: 

▪ Ścieżka Wiewiórki, 

▪ Szlak Wśród Korzeni Drzew — który obejmuje między innymi stanowiska 

rozpoznawania gatunków fauny i flory dna lasu, wyeksponowane korzenie drzew oraz 

domki, przypominające domki hobbitów). 
▪ Szlak Alicji w zaczarowanym lesie — to labirynt na szczycie wzgórza oraz 

prezentacja leśnego środowiska w skali mikro i makro. Podążając nim można poznać 

grzyby, szyszki, porosty, ale też żyjące tu zwierzęta, takie jak kleszcz, kornik czy 

chrabąszcz pokazane w powiększonych rozmiarach. 
- przejazd autokarem, 

- obiad po powrocie. 

Uwaga: Z przyczyn niezależnych od organizatora, harmonogram może ulec modyfikacji. 

Bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci punktualnie na 8.00 ze względów na ustalone 

terminy wycieczek i godziny wstępów do różnych atrakcji. 

 

Proszę pamiętać o wodzie dla dzieci. 

 

 


