
Lato na wsi 2011”„Lato na wsi 2011

            PODSUMOWANIE REALIZACJI                                PODSUMOWANIE REALIZACJI                    
PROGRAMU DWUTYGODNIOWYCH, 

BEZPŁATNYCH PÓŁKOLONII BEZPŁATNYCH PÓŁKOLONII 
DLA 100 NAJMŁODSZYCH 

MIESZKAŃCÓW GMINY WĄGROWIEC 

Załączone zdjęcia pochodzą z zasobów Stowarzyszenia



Lato na wsi 2011”
Źródła finansowania:

„Lato na wsi 2011

I)   Gmina Wągrowiec : dotacja na realizację zadania publicznego :
Edukacyjna opieka wychowawcza (…)  w zakresie organizacji wypoczynku  
dzieci i młodzieży w wysokości dzieci i młodzieży w wysokości 

oraz materiał nasadzeniowy o wartości  

II)  Wojewoda Wielkopolski : dotacja na realizację zadania publicznego :

Organizacja czasu wolnego w miejscu zamieszkania, w okresie wakacyjnym, 

dla dzieci i młodzieży (…) 

III)  Stowarzyszenie Europejskiego  Dziedzictwa Kulturowego w  Siennie: III)  Stowarzyszenie Europejskiego  Dziedzictwa Kulturowego w  Siennie: 

dodatkowy wkład osobowy oraz rzeczowy



„Lato na wsi 2011”„
spis treści

Organizator i adresat

Cele zadania

Zajęcia „na miejscu”

Wycieczki

Podsumowanie



„Lato na wsi 2011r.
czwarta edycja

Organizator :Organizator :

Stowarzyszenie                              y
Europejskiego  Dziedzictwa  

K lt    Si iKulturowego w  Siennie

Sienno 27, 62-100 Wągrowiec
Tel./fax. 67-262-06-89
a-mail: sedkws@wp pla-mail: sedkws@wp.pl



„Lato na wsi 2011”
sprawcy zamieszania”sprawcy „zamieszania



„Lato na wsi 2011”

Adresatami programuAdresatami programu
było blisko 100 dzieci

zamieszkujących wsie Gminy Wągrowiec: 
Wiatrowo  Przysieka  Sienno  Przysieczyn  Wiatrowo, Przysieka, Sienno, Przysieczyn, 
Długa Wieś, Łęgowo, Rgielsko i Kopaszyn



„Lato na wsi 2011”
miejsce realizacji zadania

Świetlica Wiejska w Rgielsku Szkoła Podstawowa w Siennie

Szkoła Podstawowa w  WiatrowieŚwietlica Wiejska w Łęgowie



„Lato na wsi 2011”
Cele i zakładane rezultaty

Zagospodarowanie czasu wolnego podczas wakacji dzieciom i młodzieży zamieszkującym na terenie 
Gminy Wągrowiec. 

Pomoc rodzicom w zorganizowaniu bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wakacji dla dzieci 
pozostających w domu. Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku, zawierania przyjaźni, 
poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. p yj y f p g

Uwrażliwienie na piękno walorów przyrodniczych Ziemi Wielkopolskiej poprzez organizacje wycieczki 
przyrodniczej do Czempinia

Wskazanie konieczności pielęgnowania własnych talentów, pracy nad samorozwojem poprzez 
organizację spotkań z ludzką pasją. Budowanie wielopokoleniowej więzi społecznej. 

Podniesienie rangi wzorca osobowego Dziadka – Seniora – poprzez odwołanie się do Jego wspomnień z g g k p p ę J g p
dzieciństwa. 

Przywołanie dawnych, ulubionych przez dzieci, zapomnianych już wielkopolskich gier  ludowych.

Dostarczenie uczestnikom pozytywnych emocji podczas wyprawy do jednego z największych w Polsce 
parków linowych w Rudnicy za Wałczem.



„Lato na wsi 2011”

Program półkolonii przewidywał :

Z j i    i j ”Zajęcia „ na miejscu”
ii

wycieczkiy k



„Lato na wsi 2011”„
Zajęcia „na miejscu”:

Warsztaty sportowe:

„Dziadek wie najlepiej” propagujący                „Dziadek wie najlepiej  propagujący                
Wielkopolskie gry ludowe 

Zabawy sportowe na wesoło                      
(gry strategiczne terenowe i planszowe)(gry strategiczne terenowe i planszowe)



„Lato na wsi 2011”„
zajęcia „na miejscu”: zajęcia sportowe – gry ludowe

pierścieniówka”„pierścieniówka



„Lato na wsi 2011”„
warsztaty sportowe – zabawy sportowe



„Lato na wsi 2011”„

Z j i   i j ”Zajęcia „na miejscu”:

Warsztaty plastyczne: 
origami ozdoby z papieru  samolotyorigami – ozdoby z papieru, samoloty

malowanie na szkle
filcowanie

płaskorzeźba z masy solnejpłaskorzeźba z masy solnej
bransoletki z muliny                           

( sztuka wiązania supełków z kolorowych nici)



„Lato na wsi 2011”„Lato na wsi 2011
zajęcia „na miejscu”: warsztaty plastyczne ‐ origami



„Lato na wsi 2011”„Lato na wsi 2011
warsztaty plastyczne – malowanie na szkle



„Lato na wsi 2011”„
zajęcia „na miejscu”: warsztaty plastyczne ‐ filcowanie



„Lato na wsi 2011”„
warsztaty plastyczne – masa solna



„Lato na wsi 2011”
warsztaty plastyczne – węzełki z muliny



„Lato na wsi 2011”
Zajęcia „na miejscu”:

War ztat r ł z  "Skw r k" Warsztat prospołeczny "Skwerek" 
Warsztat wędkarski                      Warsztat wędkarski                      

„Na tropie czarnego ptaka”p g p k

Warsztat bon ton „Savoir vivre na co dzień”„



„Lato na wsi 2011”„
zajęcia „na miejscu”: warsztat prospołeczny "Skwerek" 



„Lato na wsi 2011”„
warsztat bon ton „Savoir vivre na co dzień”



Zajęcia na miejscu”:Zajęcia „na miejscu :

Spotkania z Gośćmi
Członkami OSP z Runowa– Członkami OSP z Runowa,

– Członkiniami KGW z Łęgowa i Rudnicza
– Wędkarzami
– Policjąją
– Harcerzami Seniorami

Sołtysami Rygielska i Łęgowa– Sołtysami Rygielska i Łęgowa
– Zainteresowanymi Rodzicami oraz Mieszkańcami wsi



„Lato na wsi 2011”„
zajęcia „na miejscu”: spotkania z Gośćmi



„Lato na wsi 2011”„
spotkania z Gośćmi



„Lato na wsi 2011”„
spotkania z Gośćmi



„Lato na wsi 2011”„
zajęcia „na miejscu”: spotkania z Gośćmi



„Lato na wsi 2011”
wycieczki

D  A k  ki  i                                    D  A k  ki  i                                    Do Aquaparku, kina i na warsztaty  taneczne                                Do Aquaparku, kina i na warsztaty  taneczne                                
w Miejskim Domu Kultury  w Wągrowcu.w Miejskim Domu Kultury  w Wągrowcu.

Do Ośrodka Hodowli i Rehabilitacji Ptaków DrapieżnychDo Ośrodka Hodowli i Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych
przy Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego przy Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego p y S j j k g ą k k gp y S j j k g ą k k g

w Czempiniu oraz do Muzeum w Czempiniu oraz do Muzeum 
Arkadego Fiedlera w PuszczykowieArkadego Fiedlera w Puszczykowieg yg y

Do Parku Linowego w Rudnicy niedaleko Wałcza.Do Parku Linowego w Rudnicy niedaleko Wałcza.

Do OSiR w Wągrowcu na podsumowanie i zakończenie: w programie             Do OSiR w Wągrowcu na podsumowanie i zakończenie: w programie             
i  T i j Wi lk l ki j G  L d j Pi ś i ió ki i  T i j Wi lk l ki j G  L d j Pi ś i ió ki m.in. Turniej Wielkopolskiej Gry Ludowej Pierścieniówki m.in. Turniej Wielkopolskiej Gry Ludowej Pierścieniówki 



„Lato na wsi 2011”„
wycieczki : Wągrowiec \ Aquapark



„Lato na wsi 2011”„Lato na wsi 2011
wycieczki: Wągrowiec / zajęcia w Miejskim Domu Kultury



„Lato na wsi 2011”„
wycieczki: Czempiń / Stacja Badawcza



„Lato na wsi 2011”„
wycieczki: Puszczykowo/ Muzeum Arkadego Fidlera



„Lato na wsi 2011”„
wycieczki: Puszczykowo/ Muzeum Arkadego Fidlera



„Lato na wsi 2011”„
wycieczki: Rudnica / Park Linowy



„Lato na wsi 2011”
wycieczki: Rudnica / Park Linowy (a to nasz bohater!)



„Lato na wsi 2011”
wycieczki:Wągrowiec / OSiR / zakończeniewycieczki: Wągrowiec / OSiR / zakończenie



„Lato na wsi 2011”„
wycieczki: Wągrowiec / OSiR / zakończenie



„Lato na wsi 2011”„Lato na wsi 2011
Podsumowanie: wg ankiety ewaluacyjnej – najciekawsze zajęcia podczas półkolonii
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Najciekawsze zajęcia podczas półkoliniiNajciekawsze  zajęcia podczas półkolinii



„Lato na wsi 2011”„
Podsumowanie: wg ankiety ewaluacyjnej 

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

spełniły się moje oczekiwania

pólkolonie były dobrze zorganizowane

czas był wypełniony

iłki b łposiłki były smaczne

czułem/czułam się bezpiecznie

chciałbym/chciałabym brać udział w 
półkoloniach za rok



„Lato na wsi 2011” więcej

częściej

Podsumowanie: wg ankiety ewaluacyjnej

☺N  i  C  ł  b  b ć l i j/l   ółk l ii” 

wycieczek

częściej 
na 

pływalnie

☺Na zapytanie: „Co mogło by być lepiej/lepsze na półkolonii” 
najczęściej powtarzające się odpowiedzi to:,,…”.

jeszcze więcej sportudłużej w Parku Linowym

☺Podsumowując można jednoznacznie ocenić  iż dzieci biorące ☺Podsumowując można jednoznacznie ocenić, iż dzieci biorące 
z wielką chęcią udział w półkolonii, oczekujące radosnych 
chwil jak również niezapomnianych przygód  będą miały co chwil jak również niezapomnianych przygód, będą miały co 
wspominać. Okazuje się, że uczestnicy półkolonii - dzieci ze 
wsi, spragnione są najbardziej ruchu na świeżym powietrzu.  , p g ą j j y p

☺Mimo, iż nie udało się zadowolić wszystkich w 100% dzieci 
będą mile i długo wspominały czas na półkoloniibędą mile i długo wspominały czas na półkolonii.



„Przyjaźń z całym światem zaczyna się  od przyjaźni        
z najbliższym otoczeniem”

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób                                
przyczynili się  do realizacji tegorocznej edycji program „Lato na wsi 2011” .                    

Dzięki Waszej życzliwości  i zaangażowaniu udało się                                     
po raz kolejny w sposób atrakcyjny zagospodarować                                       

czas  blisko 100 najmłodszym Obywatelom Gminy Wągrowiec.                            k j y y G y ąg
Dzieci sprawiały wrażenie szczęśliwych i radosnych. Nawiązały nowe 

znajomości, które być może zaowocują trwałą przyjaźnią                                   
podczas dalszych kontaktów  podczas dalszych kontaktów. 

z poważaniem:

Pr  St r iPrezes Stowarzyszenia
Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie

Małgorzata Jazgarg J g


