
Pobyt 6B w Błękitnej Szkole 

W dniach 2 – 5.01.2018r. uczestniczyliśmy w zajęciach „Błękitnej Szkoły” we 

Władysławowie. Pierwszego dnia wybraliśmy się na spacer brzegiem morza, a na Alei 

Gwiazd Sportu szukaliśmy nazwiska znanych nam sportowców. Późnym popołudniem 

mieliśmy zajęcia pod hasłem ‘Przyroda była pierwsza’. Dowiedzieliśmy się  jak dużo 

wspólnego ma ważka i szybowiec, dlaczego kaczka nie tonie i jak to wykorzystano w 

budowie łodzi podwodnych, a także czy i jak szpaki wykorzystują pole magnetyczne Ziemi. 

Uczyliśmy się za pomocą krzesiwa  i przedmiotów metalowych  wskrzeszać ogień  i rozpalać 

ognisko. Mogliśmy także strzelać z łuku. W środę, wcześnie rano, wyjechaliśmy do Stacji 

Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego  na Helu. Tam poznaliśmy życie 

fok, ich gatunki, dzieje historyczne i znaczenie użytkowe, focze zachowania, zagrożenia i 

metody ochrony. Mogliśmy uczestniczyć w ich treningu.  Poznaliśmy różnicę pomiędzy 

delfinem a morświnem, i jakie są  przyczyny zagrożeń gatunku i sposoby ich ochrony. Ogromne 

wrażenie zrobił na nas szkielet wieloryba. Dowiedzieliśmy się czy bursztyn to kamień. 

Poznaliśmy  tajemnice, które skrywa w sobie jantar, jego historię, formy życia, jakie w nim 

przetrwały, a także  jego zastosowanie. Po powrocie z Helu zwiedziliśmy wystawę iluzji 

optycznych „Magiczny Zawrót Głowy”. Każdy znalazł coś dla siebie. Interaktywne 

eksponaty, trochę nauki a przede wszystkim dobrą zabawę. Wieczorem zorganizowaliśmy 

wieczór kolęd. W czwartek rano niestety deszcz i silny wiatr pokrzyżowali nasze plany. 

Mieliśmy wędrować brzegiem morza do Chłapowa, ale aura skróciła nasz pobyt na plaży. 

Szybko pozbieraliśmy kamienie i muszle i zajęcia z geologii odbyły się w sali wykładowej.  

W naszych zbiorach uczyliśmy się rozpoznawać minerały. Poznaliśmy także ciekawostki 

Parków Narodowych w Polsce. Tego popołudnia, przy dobrej pogodzie i widoczności, 

zaopatrzeni w lornetki,  wybraliśmy się na obserwacje  ptaków. Co okazało się bardzo 

interesujące. Zwiedziliśmy także „Hallerówkę” – dom letniskowy gen. Józefa Hallera. 

Wieczorem śpiewaliśmy znane  nam przeboje. Ostatniego dnia  naszego pobytu nauczyliśmy 

się wyrabiać papier czerpany.  

Zadowoleni wróciliśmy do domu. Dziękujemy naszym rodzicom, wychowawczyni pani 

Beacie Owsiak  i pani pedagog Gabrieli Świtała,  za okazane zaufanie i możliwość udziału w 

zajęciach „Błękitnej Szkoły”. 

 


