KOLONIA W BORÓWNIE WIELKIM
Poznajemy tajniki pracy detektywa, rozwiązujemy zagadki, odkrywamy
tajemnice, dbamy o kondycję fizyczną, a to dopiero początek wakacji.
02.07.12 r.
Wakacyjna przygoda w Borównie się zaczęła,
"Detektywistyczna agencja" do pracy się wzięła.
Wszyscy tropili, główkowali i zagadki rozwiązywali.
Dla ochłody się kąpali i na plaży w piłkę grali.
Wieczorne tańce detektywów zmęczyły
i do łóżek szybciutko zagoniły.

3.07.12 r.
Dowody, ślady i poszlaki, kto zawinił, kto to taki?
Włos zbadany był dokładnie, linie papilarne także.
Odcisk buta namierzony, sprawca szybko znaleziony.
A detektyw - mądra głowa, lupę w swej kieszeni chowa.
Z mikroskopu też korzysta, to jest sprawa oczywista.
Mikrofilmy odczytuje, łupy szybko odnajduje.
I choć słońca dziś brakuje, nikt z nas czasu nie marnuje.

4.07.12r.
Poranek nieco deszczowy,
ale śpiewająco rozpoczęły ten dzień mądre głowy.
Kalambury - poszło z góry,
nic trudnego dla detektywa tak sprawnego.
Dalej zadania do wykonania, wytropić i złapać drania.
Przesłuchać, zbadać poszlaki i na długo wsadzić go do paki.
Jaki morał z tej zabawy?
Razem łatwiej rozwiązać trudne sprawy.

5.07.12 r.
Słoneczko późno dzisiaj wstało i humoru dobrego nie miało.
My gimnastyką ten dzień zaczęliśmy i od razu dobre nastroje mieliśmy.
Konkursami czas był wypełniony, a każdy detektyw mocno rozbawiony.
Głośne śpiewy rozbrzmiewały i talenty pokazały.
Potem coś dla ciała, więc chętnie biegali,
siedzieli, myśleli i piłką rzucali.
A na koniec skoki na skakance były,
niby nic, a jednak ich wymęczyły.
Każdy więc mógł odpocząć - pędzelek wziął w swoją dłoń
i malował zachód słońca i jeziora toń.

06.07.12 r.
Rano zagrzmiało i popadało.
Lecz nic strasznego, jakieś tam grzmoty
i nie wymówka, by wziąć się do roboty,
Detektyw Sherlock o pomoc się zwrócił,

by skradziony obraz do właściciela wrócił.
Łupy skradzione - odnalezione, a wszystkie zagadki zaliczone.
Dla ochłody był skok do wody, w piasku grzebanie i budowanie,
gry zabawy i uciechy, dużo słońca i uśmiechy.
Wieczorna iskierka w kręgu wędrowała
i dzień pełen wrażeń podsumowała.

7.07.12 r.
Nic nowego,
słońce skryło się za chmury i poranek był ponury.
A gdy dzieci powstawały, na wycieczkę się wybrały.
Nad Motławą pochodziły, dużo jachtów zobaczyły.
Potem kino, a w nim strachy, chwile grozy,
fotel ruszał się na boki, dym zasłaniał im widoki.
Krople deszczu twarz zmoczyły, ale dzieci szczęśliwe były.
Chęć kąpieli szybko prysła, bo sinica z morza wyszła.
Brzydka, zielona i niemiła, ale piachu nie skaziła.
Więc grzebali w nim zawzięcie, mając muszli pełne ręce.
Przed burzą w aqua-parku się skryły
i spragnione kąpieli ciała w wodzie zanurzyły.
Wycieczka do Trójmiasta detektywów bardzo zmęczyła,
ale moc wrażeń w pamięci zostawiła.

08.07.12 r.
Dziś słoneczko łaskawie na nas spojrzało,
raniutko zza chmurki ciekawie wyjrzało.
Wszystkim serca wesoło zapukały, bo dzieci na następny dzień czekały.
Aby detektywom nie zabrakło zdrówka, do Skarszew musiała być dziarska wędrówka.
A gdy słońce mocniej już grzało, nad jezioro bractwo się udało.

I znowu w piasku zabawy i skoki z pomostu do wody,
to wszystko dla relaksu i ciała ochłody.
Na koniec dnia grillowanie i na "hukotece" balowanie.
No i co powiecie na to? Chyba dobrze być tu w lato?
Gdy z Borówna powrócimy, wszystkie zdjęcia dostarczymy.
No i razem z mamą, tatą wspominać będziemy udane lato.

09.07.12 r.
Pogoda nam dopisywała, więc cała agencja na plażę się wybrała.
I znów szaleństwa w wodzie, na piachu brykanie
oraz w zawodach pływackich rywalizowanie.
Sherlock kolejne zagadki nam dał,
z którymi detektyw niemało kłopotu miał.
Trudne szyfry rozwikłane i zadania wykonane.

10.07.12 r.
Chociaż zostało parę dni, to zabaw jest niemało.
Praktycznych węzłów się uczyliśmy i po drzewach się wspinaliśmy.
Potem kolejna zagadka i poszukiwanie zbiega,
za którym w deszczu cała agencja biega.
Nie martwcie się, Rodzice, dzielne z nas zuchy.
Zadania zaliczone i zguby odnalezione.
A na koniec dnia tańce na parkiecie,
bo detektyw musi jeszcze poszaleć..., jeśli o tym nie wiecie.

11.07.12 r.
Dziś agencja cała do Bolesławowa się wybrała,
Już koniki cierpliwie czekały, by dzieci na ich grzbietach przejażdżkę miały.
Dzielne zuchy wodze wzięły w swe ręce i jeździły w kółeczko czym prędzej.
Obiekt bryczką zwiedzały i wesoło się śmiały.
Do zagrody zajrzały i różne zwierzęta oglądały.
W leśnym kinie spotkanie i filmu oglądanie.
A wieczorem burza śmiechów, gromkie brawa, w kolonijne kabarety zabawa.

12.07.12 r.
Na kolejną wycieczkę przyszedł czas, tym razem Szymbark powitał nas.
W nim najdłuższa w świecie deska, łyk historii rodaków i już w oku kręci się łezka.
W domku do góry nogami walczyliśmy z naszymi błędnikami.
Postawiona na dachu chata symbolizowała obraz współczesnego świata.
Wieczorne zabawy przy głośnej muzyce, wirowali w kółkach chłopcy i pannice.
Późnym wieczorem pasowanie się odbyło i detektywów nad jezioro przygoniło.
Przyszła zjawa, pogadała i być dobrym przykazała.
Potem tańce i pląsanie, i do łóżek powracanie.

13.07.12 r.
Ostatnia zagadka ma już rozwiązanie, więc skończyło się obrazu poszukiwanie.
Odbyło się wielkie podsumowanie i nagród wręczanie.
Agencja "Pod szalonym Sherlockiem" wygrała i główną nagrodę otrzymała.
Wieczorem ostatnia "hukoteka" i tańce parami, bo dzieci szaleć lubią całymi godzinami.

14.07.12 r.
Nie zgaśnie tej przyjaźni żar, co połączyła nas....
Detektywistyczna przygoda w Borównie się skończyła
i wszystkim dużo wspomnień zostawiła.
Do zobaczenia za rok :)

KOLONIA W BORÓWNIE WIELKIM

Na dobre rozpoczął się nasz kolonijny turnus. Za nami pierwsze wyprawy do miasteczka
Skarszewy, gdzie mieliśmy okazję być na Mszy świętej w niedzielę oraz na boisku Orlik grając mecze w piłkę nożną i siatkówkę. Wczoraj przeżyliśmy pierwsze podchody nad pobliskim
jeziorem spełniając wszystkie zadania i wskazówki. Niestety pogoda nie dopisuje więc tylko
raz mogliśmy skorzystać z uroków plaży, słońca i kąpania. Część z nas brała udział w turnieju
badmintona a część w grach i zabawach integracyjnych. Emocjonującym wydarzeniem była
nasza pierwsza wycieczka. Z samego rana wyruszyliśmy do Malborka. Tam zwiedziliśmy
Dino Park, gdzie na godzinnej ścieżce widzieliśmy wiele rodzajów ruszających się dinozaurów. Na koniec zwiedzania czekało na nas muzeum skamieniałości z minerałami i pozostałościami skał z różnych okresów życia i miejsc na Ziemi. Później pojechaliśmy do Tczewa
i mogliśmy uczestniczyć w wycieczce po wystawie w Fabryce Sztuk oraz oprowadzono nas
po Muzeum Wisły. Na sam koniec zjedliśmy pyszne lody na tczewskim rynku. A jeszcze tyle
przed nami…

Zakończyliśmy wypoczynek na drugim turnusie kolonii letniej w Borównie Wielkim. W czwartek wieczorem przy kiełbaskach z grilla, śpiewie piosenek przez siebie ułożonych i zabawach integracyjnych otrzymaliśmy dyplomy i upominki.
W piątek rano wyruszyliśmy do domów. Jeszcze krótka wizyta w McDonalds w Malborku i po południu spotkaliśmy się z rodzicami.
W drugim tygodniu jeździliśmy konno w stadninie koni w Bolesławowie, kąpaliśmy
się w Aqua Parku i morzu w Sopocie, obejrzeliśmy film w technologii 3D w Multikinie, potańczyliśmy na kolonijnych dyskotekach i do woli zażywaliśmy kąpieli słonecznych i wodnych na plaży w Borównie.
Nasza przygoda kolonijna dobiegła końca... Może spotkamy się za rok.

