Na wakacje 2011 r Świetlica
Socjoterapeutyczna w Soczewce przygotowała
dla dzieci półkolonie. Środki na realizację zadania
pozyskaliśmy od Mazowieckiego Kuratora Oświaty
dzięki Stowarzyszeniu „ Czas Kobiety” z Płocka.
W półkoloniach uczestniczyło 15 dzieci w
wieku 9-14 lat, z terenu gminy Nowy Duninów.
Realizacja zadania dotyczyła okresu 27.0622.07.2011r. W tym czasie dzieci uczestniczyły w
zajęciach pod okiem wychowawcy, codziennie w
godzinach 10.00-14.00.
W ramach tych zajęć dzieci uczestniczyły w
wycieczkach do Warszawy, Torunia, w zajęciach
rekreacyjnych na basenie, kręgielni. W Warszawie zwiedziliśmy nowoczesne muzeum -Centrum
Naukowe „Kopernik” , gdzie dzieci samodzielnie poznawały tajniki otaczającego świata,
przeprowadzały doświadczenia. Miały możliwość poczuć się, jak podczas lotu w kosmos, poleżeć
na łożu fakira, posłuchać bicia swojego serca i wczuć się w jego rytm .Niektórzy nawet odważyli
się przeprowadzić operację na otwartej jamie brzusznej. Ci, którzy mieli dość wyzwań naukowych
mogli na chwilę „zniknąć” w specjalnym pokoju lub tak się zrelaksować by pokonać przeciwnika
na boisku, obserwując przy tym pracę swojego mózgu.
W Toruniu natomiast udaliśmy się szlakiem
Kopernika po Starym Mieście. W wyprawie tej
towarzyszył nam przewodnik. Zobaczyliśmy
Ratusz, Katedrę z XII w i Zamek Krzyżacki.
Następnie udaliśmy się do Domu Mikołaja
Kopernika w Toruniu i koniecznie na pierniczki
toruńskie – są smaczne, zachwycają kształtem i
wyglądem, a w cukierni pachnie już od wejścia.
W oczekiwaniu na obiad niektórzy nie mogli się im
oprzeć i opróżnili poczynione zapasy.
Nie mogło nas zabraknąć również w Planetarium.
Tutaj uczestniczyliśmy w seansie „ Lato pod
gwiazdami”, skąd dowiedzieliśmy się co
ciekawego można zaobserwować wylegując się pod letnim niebem.
W dniach od 13.07-15.07.2011r udaliśmy się na rajd rowerowy Soczewka- Lipianki, gdzie
zamieszkaliśmy trzy dni w Szkole Podstawowej w Lipiankach. Biwak był okazją do
zaprezentowania się grup kolonijnych, upieczenia kiełbasek przy ognisku oraz wspólnych zabaw w
terenie. Drugiego dnia odbył się chrzest kolonijny
i ślub kolonijny z weselem, którego udzielał
kolonijny ksiądz. Panowie musieli zebrać piękne
bukiety dla swoich wybranek i przenieść je przez
próg szkoły. Panie natomiast przyrzekały swoim
wybrańcom dzielenie się prowiantem do końca
biwaku.
Nasze półkolonie zakończył piknik rekreacyjny,
podczas którego odbyła się zabawa terenowa
„Grunwald”, konkursy drużynowe oraz Mini
Playback Show. Na strudzonych czekał
poczęstunek z owoców i kiełbaski z ogniska.
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