 30 VI – 4 VII. 2014 r.
Smaczna podróż po Europie.
Zgłębimy tajniki kuchni greckiej, francuskiej, włoskiej, poznamy królową
węgierskich stołów oraz mazurskie frykasy. Poprzez zabawy i działania
praktyczne będziemy rozpoznawać różne smaki i zapachy. Zrobimy wiele
przysmaków. Z pomocą zawodowych kucharzy z Karolewa ulepimy dzyndzałki,
upieczemy pizzę, fefernuszki oraz inne ciasteczka. Samodzielnie skomponujemy
surówki i sałatki min. sałatkę z kurczaka á la Kiskörös. Zobaczymy wyposażenie
kuchni dawnej odwiedzając Muzeum Mazurskie w Owczarni. Dowiemy się, co
łączy teatr w starożytnej Grecji i winogrona? To co przeżyjemy i poznamy,
wyrazimy poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową. A na koniec
każdych zajęć to, co najbardziej kuszące – degustacja smakołyków zrobionych
przez nas 
 7 VII – 11VII 2014r.
Woda i wiatr czyli żagle, szybowce, latawce, wiatraki oraz fascynujący
świat zwierząt wodnych. Drugi tydzień lipca to warsztaty, podczas których
dowiemy się, poprzez wykonanie szeregu doświadczeń, co to jest energia
wiatrowa, co to znaczy że jest odnawialna i do czego można ją wykorzystać.
Samodzielnie, przy wykorzystaniu prostych przedmiotów, zbudujemy
wiatromierze zaczynając od wiatraczka, aż po wiatromierz czaszowy
i wychyłowy. Skonstruujemy również elektrownię wiatrową. Udamy się także w
krótki rejs po jeziorach mazurskich. Latawce zbudujemy w scenerii
historycznego lotniska Wilamowo, gdzie poznamy działanie szybowców
i obejrzymy wspaniałe samoloty. Wykonując doświadczenia odpowiemy na
nurtujące nas pytania dotyczące właściwości wody i powietrza. Zastanowimy się
m.in. skąd bierze się deszcz w przyrodzie? Czy woda potrafi unosić się do góry?
Dlaczego woda tworzy krople? Czy bańki mydlane się kurczą? Co to jest napięcie
powierzchniowe? Co znajduje się w butelce? Czy szklanka jest pusta? Czy można
ścisnąć powietrze? Co to jest wiatr? Dlaczego wiruje papierowy "wąż"? Kiedy
powietrze unosi się do góry? Z której strony wieje wiatr? Jak silny jest wiatr?
Poszukamy skarbów piratów, a łodzie podwodne zabiorą nas w tajemniczy świat
morskich stworzeń. Nie zabraknie zabaw i gier w terenie oraz muzycznoplastycznych impresji.

 14 VII- 18 VII 2014r.
Odkrywca przyrody
W tym tygodniu przeniesiemy się w świat przyrody. Wspólnie staniemy
się odkrywcami otaczającego nas świata. Na naszych zajęciach dowiemy się co
w trawie piszczy, co w nocy huczy i w lesie mieszka. Odwiedzimy edukacyjną
polanę w Gierłoży, gdzie bawiąc się poznamy las, jego zakątki i tajemnice.
Dowiemy się jak zbadać wiek drzewa, poznamy gatunki drzew występujących w
lesie. Wybierzemy się w świat ciągle niepoznany, który aż roi się od
niespodzianek, który zaprasza do bliższego poznania. Poznamy tereny bliskie
naszego miejsca zamieszkania, a także te bardziej odległe - odwiedzimy
Nadleśnictwo w Srokowie korzystając z uroków ścieżek dydaktycznych
położonych na jego terenie. Tam dowiemy się jak żyje las latem, jakie drzewa
rosną w lesie, jakie zwierzęta w nim mieszkają, jak należy się w nim
zachowywać. Czego nie można robić i czego należy unikać, by nie zakłócać ciszy
mieszkańcom lasu. Poznamy także dotąd nieznane dla nas rośliny, miejsce ich
występowania, a także ich zastosowania w medycynie, kosmetologii i kuchni.
Sporządzimy zielnik. Dowiemy się jak przygotować napar, maść, mieszankę
leczniczą przy pomocy domowych urządzeń kuchennych. Podczas zajęć zarówno
w szkole jak i zajęć plenerowych wykonamy szereg doświadczeń, które pozwolą
nam zrozumieć potrzebę dbania o przyrodę. Za pomocą mikroskopów
przyjrzymy się wodzie w jeziorku kętrzyńskim, tej płynącej w kranie i tej w
pobliskich fontannach. Na pewno nauczymy się, że o przyrodę należy dbać, a
obcowanie z nią to radość.
 21VII – 25 VII 2014 r.
Damy i rycerze w zamku.
W tym tygodniu przeniesiemy się w przeszłość. Poznamy dawne dzieje
związane z naszym miastem. Zapomnimy o cudach dzisiejszej techniki. Na
chwilę staniemy się dostojnymi damami dworu i walecznymi rycerzami.
Poznamy trudną drogę wiodącą do rycerstwa przez przestrzeganie zasad
kodeksu rycerskiego i turnieje. Potem odbędzie się pasowanie na dzielnych
rycerzy, które uświetni kostiumowy bal dla dam i rycerzy. Znając zwyczaje i
obyczaje panujące na zamku wybierzemy się do rezydencji biskupów
warmińskich w Reszlu. Chcąc wzbogacić wiedzę o zabytkach dawnych Prus
Wschodnich wybierzemy się z wycieczką do „Mazurolandii” w Gierłoży, gdzie
zobaczymy miniatury zamków i dworów. Weźmiemy udział w średniowiecznym
Jarmarku Św. Jakuba, gdzie na straganach swoje wytwory będą prezentowali
rzemieślnicy: garncarz i tkaczki, prządki, koronczarki, farbiarze i malarze,
odlewnik i szklarz, powroźnik, tokarz i rogownik. Ponadto posmakujemy
średniowiecznych potraw. Potem wrócimy do rzeczywistości bogatsi o wiedzę.

