
 

PROGRAM PÓŁKOLONII  

„Półkolonia turystyczna” 

 

Termin: 13-17.01.2020r.  

Wiek uczestników: 10 – 14 lat  

Miejsce półkolonii: Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Hoene 6, Gdańsk 

 

PROPONOWANY PROGRAM  

13.01.2020 –poniedziałek-zwiedzamy Górę Gradową, Grodzisko, Szaniec Mewi i Jezuicki z Bramą 

Nizinną, Mały Arsenał. 

14.01.2020- wtorek-zwiedzamy Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Dwór Artusa, Muzeum  

Bursztynu. 

15.01.2020 – środa-zwiedzamy Muzeum II Wojny Światowej z przewodnikiem. 

16.01.2020 – czwartek – zwiedzamy Muzeum Morskie na Ołowiance . 

17.01.2020 – piątek – wykonujemy album z odbytych ekskursów-zdjęcia i komentarze- w sali 28. 

 

PLAN   

13.01.2020 – poniedziałek 

9.00 – zbiórka uczestników imprezy na bazie-sala nr 28 w Szkole Podstawowej nr 19 w Gdańsku 

9.00 – 9.30 - Piotr przedstawienie kadry opiekunów, plany na tydzień, zapoznanie z regulaminem 

9.30 – 10.00 - śniadanie. 

10.00 – sprawdzenie obecności uczestników. Wymarsz z bazy na przystanek autobusowy. Przejazd 

              autobusem  nr. 154 do Gdańska – Głównego. Podejście pieszo na Górę Gradową. 

10.40 -  Historia pierwszej lokacji Gdańska na Górze Gradowej – do 11.00. 

11.00 – Zejście z Góry Gradowej i przejście pieszo na drugą lokację Gdańska ul. Grodzka oraz  

              Lawendowa, historia grodziska książąt pomorskich i zamku krzyżackiego – do 12.00. 

12.00 – przejście pieszo do Szańca Mewiego i Jezuickiego oraz Małego Arsenału i Bramy Nizinnej 

              wraz z Kamienną Grodzą. Po drodze wstępujemy do bazyliki NMP by obejrzeć makietę  

              zamku krzyżackiego w Gdańsku – do 13.00. 



13.00 – historia fortyfikacji Gdańska na przykładzie południowego ciągu szańców i fos – do 15.00 

15.00 – powrót na do szkoły autobusem nr 154 spod fosy, przy trakcie św. Wojciecha. 

              Przerzucamy wykonane zdjęcia na adapter do 16.00. 

16.00 – zakończenie dnia pierwszego 

  

14.01.2020 – wtorek 

9.00 – zbiórka grupy w sali nr 28. Przedstawienie planu dnia. Sprawdzenie obecności.   

           Czytamy regulamin zwiedzania w muzeach. Herbata i kanapki – do 9.40. 

9.50 – wychodzimy na przystanek autobusowy, linia nr 154. Przejazd do Gdańska – Głównego.  

10.30 – idziemy pieszo do Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.  

11.00 – przechodzimy do Dworu Artusa.  

12.00 – przechodzimy do Muzeum Bursztynu. 

13.00 – Powrót autobusem  nr 154 spod Lotu do szkoły – do 14.00. 

14.00 – 16.00 – przerzucamy kolejne zdjęcia na adapter. Wykonujemy na papierze wybrane zdjęcia  

            w 5 dobranych uprzednio grupach po 4 osoby – z materiałów zebranych w  poniedziałek 

            i wtorek.  

 

15.01.2020 – środa 

9.00 – zbiórka uczestników w szkole w sali 28. Przedstawiamy plany dnia. Herbata i kanapki. 

           Odczytanie wyciągu z regulaminu Muzeum II Wojny Światowej. Sprawdzenie obecność 
uczestników. 

9.50 – wychodzimy na przystanek autobusowy linii 154 na ul. Małomiejskiej. 

          Jedziemy do Gdańska. Przechodzimy pieszo pod  Muzeum II Wojny  Światowej– do 10.50. 

         Zwiedzamy Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Warszawskiego oraz 
Gdańska w  latach 1920 – 1945 - do 14.30. 

14.30 – pieszo przemieszczamy się pod bramę Stoczni Gdańskiej, krótka historia  „Solidarności”. 

15.00 – Powrót autobusem nr 154 na Orunię Górną do szkoły. Przerzucamy zdjęcia na adapter. 

16.00 – zakończenie dnia. 

 

16.01.2020 – czwartek 

9.00 – zbiórka uczestników w sali nr 28. Przedstawienie planu dnia. 



           Odczytanie  wyciągu z Regulaminu Muzeum Morskiego na Ołowiance. 

           Sprawdzenie obecności uczestników. 

9.50 – wyjście z bazy na przystanek autobusowy linii 154 na ul. Małomiejską. 

           Przejazd do Gdańska na ul Wałową, przejście pieszo mostem zwodzonym nad Motławą 

           na Ołowiankę, pod Muzeum Morskie – o 10.50. 

10.50- zwiedzamy muzeum – zwracamy uwagę na rolę kupiectwa gdańskiego i jego historię-do 14.00 

14.00 – liczymy grupę. 

               Powrót na Orunię –pieszo z Ołowianki, przez most zwodzony, autobusem- do 15.00 

15.00 – 16.00-  na bazie-przerzucenie zdjęć na adapter. Pożegnanie zespołu. 

 

17.01.2020 – piątek 

9.00 – zbiórka uczestników w sali 28.Przedstawienie planu dnia. 

            Sprawdzamy obecność uczestników. Podział na  4 grupy – do 9.40 

9.40 – Prace w zespołach nad wykonaniem albumu z wykonanych zadań-zdjęcia , komentarze 

           do nich do 15.00.Wszystkie prace są wykonane w sali 28. 

15.00 – podsumowanie ferii, rozdanie dyplomów, gadżetów, pamiątek. Pożegnanie z grupą. 

 

 


