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ZAPISY DO 16 CZERWCA 

 

DZIEŃ 1:  „Opowiedz o sobie”- pierwsze spotkanie uczestników ma na celu zintegrowanie grupy, 

przedstawienie formy wypoczynku oraz poznanie potrzeb.  

DZIEŃ 2: „Maska i dźwięk”- zajęcia taneczno-teatralne przygotowujące uczestników do dalszych 

zajęć. Warsztaty mają za zadanie przedstawić uczestnikom formy pracy z ciałem na różnych 

obszarach społecznych. Zajęcia prowadzone przy muzyce mają formę przede wszystkim zapewnić 

dobre samopoczucie uczestników, a dodatkowo podnieść umiejętności komunikacji niewerbalnej.  

DZIEŃ 3:  „Igła, nitka…”- kolejny dzień wypoczynku zostanie poświęcony na przedstawieniu 

uczestnikom ciekawych aspektów historycznych. Tego dnia skupimy się na obowiązujących, w 

ówczesnych czasach ,kostiumach oraz ich ewaluacji. Po części teoretycznej zajęć rozpoczniemy w 

parach przygotowanie własnych strojów z różnych epok historycznych. Do wykonania zadania będą 

użyte różne materiały kreatywne. Po wykonanym zadaniu rozpocznie się dyskusja i opisanie swoich 

dzieł. Zadanie ma na celu pobudzenie kreatywności artystycznej, przełamuje barierę wypowiedzi na 

forum grupy, a dodatkowo zapewnia dobrą rozrywkę uczestników.  

DZIEŃ 4:  „Informacje poszukiwane!”- dzień przeznaczony na wyjazd do Archiwum w Słupsku , 

gdzie zostanie zorganizowana lekcja muzealna , mająca na celu przedstawienie pracy w tym miejscu 

oraz ciekawe zasoby archiwalne.  

DZIEŃ 5: „Piórem pisane”- zajęcia dziennikarskie , podczas których uczestnicy mają nabyć 

umiejętności redagowania tekstu, poszukiwania najistotniejszych informacji, poznanie metod 

pozyskiwania informacji, ograniczenia oraz działanie praw autorskich.  

DZIEŃ 6: „Droga Redakcjo..”- Wyjazd do redakcji lokalnej gazety oraz do studia lokalnego radia. Po 

wyjeździe dyskusja na temat zaobserwowanych różnic pracy medialnej oraz poszczególnych 

preferencji uczestników zajęć.  

DZIEŃ 7: „Jak powstaje obraz”- zapoznanie uczestników z  zasadami fizyki optycznej oraz budowy 

sprzętu fotograficznego. Przedstawienie historii fotografii za pomocą materiałów edukacyjnych. Po 

zajęciach teoretycznych planowane są warsztaty techniczne z obsługi aparatu i kamery, na których 

dzieci będą mogły zapoznać się z działaniem sprzętu oraz używaniem go w różnych warunkach.  

DZIEŃ 8: „Zdjęcia kiedyś i dziś” – zajęcia poświęcone fotografii analogowej. Zapoznanie 

uczestników z działaniem tego typu sprzętu. Chętni uczestnicy będą mogli przynieść analogowe 

zdjęcia wsi Bydlino , zrobione lata wcześniej abyśmy mogli je odtworzyć obecnie.  

DZIEŃ 9: „Zdjęcia kiedyś i dziś”-zajęcia z fotografii cyfrowej. Zapoznanie uczestników z działaniem 

aparatów cyfrowych. Na podstawie nabytej wiedzy w dniu poprzednim , porównanie obu metod 

uwieczniania obrazu. Próba odwzorowania zdjęć okolic przyniesionych przez uczestników. 

DZIEŃ 10:  „Wirtualny album.”- Poznanie metod obróbki i edycji zdjęć. Następnie wspólne 

tworzenie wirtualnego albumu ze zdjęciami Bydlina kiedyś i Bydlina dziś – zdjęcia z domowych 

albumów oraz zdjęcia zrobione przez uczestników w dniu poświęconym fotografii cyfrowej.  



DZIEŃ 11: „Zdjęcie ołówkiem rysowane”- Warsztaty z rysunku, polegające na próbie 

odwzorowania zdjęcia lub stworzenia portretu. Przekazanie umiejętności technicznych na temat 

pracy ze światłem, cieniowaniem obiektów. 

DZIEŃ 12: „Spacer z historią”- Spacer badawczy połączony z grą terenową, która zawiera elementy 

historii wsi oraz jej okolic.   

DZIEŃ 13: „Emisja dźwięku”- warsztaty prowadzone przez osobę zajmującą się dźwiękiem.  

DZIEŃ 14: „Dziennikarstwo całkiem serio”- Spotkanie z dziennikarzem, który przedstawi 

specyfikę swojej pracy, opowie jak należy prowadzić wywiad, debatę oraz konferencje. Możliwość 

sprawdzenia swoich umiejętności przez uczestników oraz otrzymanie cennych wskazówek od 

eksperta.  

DZIEŃ 15: „To już jest koniec..”- Podsumowanie zajęć przy wspólnym ognisku i zabawach. 

Przedstawienie rezultatów pracy dziennikarsko-historycznej uczestników. Zaproszenie rodziców, 

dziadków , sąsiadów do wspólnych zabaw na świeżym powietrzu oraz podsumowania całego 

wypoczynku. 

 

 

Celem półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w Bydlinie jest przybliżenie bogactwa kulturowego i 

historycznego regionu uczestnikom półkolonii letnich w ciągu 3 tygodni (15 dni) trwania wypoczynku. 

Podczas realizacji zadań wykorzystywane będą różnorodne metody warsztatowe pracy 

dziennikarskiej, fotograficznej oraz alternatywne formy lekcji historii i kultury u źródła. Uczestnicy 

będą mogli doświadczyć na własnej skórze część historii, którą tworzą. Poznają także wiele nowych, 

ciekawych i aktywnych form spędzania czasu, poszerzając przy tym wiedzę o historii okolicy, w której 

mieszkają na co dzień. Warsztaty dziennikarskie przybliżą młodym ludziom pracę mediów, rozwiną 

kreatywność oraz udoskonalą warsztat wypowiedzi publicznych i redagowania tekstu. Dodatkowo 

uczestnicy będą mieli możliwość pracy ze sprzętem fotograficznym. Poznają różne rodzaje fotografii, 

obsługę sprzętu podczas warsztatów z zawodowym fotografem. 

 

PŁATNOŚCI: Pokrycie kosztów przejazdu przez uczestników (bilety autobusowe) 

 


