Ramowy program kolonii zorganizowanych w Ośrodku
Kolonijnym „Delfin”
przez Powiatowe Centrum Edukacji
i Kultury w Oleśnicy
w terminie 27 czerwca do 11 lipca 2015 r.
Międzyzdroje to wspaniały nadmorski kurort położony w sąsiedztwie Wolińskiego
Parku Narodowego. To woda, plaża, przyroda...a także liczne przygody i rozrywki,
które przyciągają do tej "perły Bałtyku" kilkaset tysięcy turystów rocznie.
Oryginalny, klifowy krajobraz, wspaniałe zachody słońca, piaszczysta plaża oraz
morskie powietrze...to właśnie Międzyzdroje!
PLAŻOWANIE I KĄPIEL W MORZU
Pobyt na plaży oraz kąpiele w morzu, tylko przy sprzyjającej aurze z wyjątkiem dni z
wycieczkami całodniowymi i pieszymi, objętymi programem.
Plażowanie i kąpiel w morzu odbywać się będą tylko pod opieką kadry
i wykwalifikowanego ratownika. Odległość plaży od ośrodka - 150 m.
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WYCIECZKI PIESZE
1-2 godzinne spacery; okoliczne lasy, rezerwaty.
Pragniemy pokazać dzieciom piękno przyrody, wspaniałe krajobrazy
Pomorza, zapoznać z miejscową kulturą, uczulić na potrzebę ochrony
środowiska
Rezerwat żubrów.
Rejs statkiem po morzu.
Zwiedzanie nadbrzeżnego klifu.
WYCIECZKA AUTOKAROWE Z PRZEWODNIKIEM

W programie:
1. Wycieczka do Kamienia Pomorskiego,
 Zespół Katedralny wpisany w 2005 r. na listę pomników historii
Prezydenta RP
 Pałac Biskupi,
 Dworek Evalda von Kleista – wynalazcy kondensatora elektrycznego,
 stara plebania,
 Dawny system obronny Kamienia Pomorskiego:
 odcinek murów nad Zalewem,
 Furta Maślana,
 Baszta z Brama Wolińską
 zwiedzanie Muzeum Kamieni,
 fosy obronne
2. Wycieczka do Świnoujścia.
 Przeprawa promem do Świnoujścia
 Zwiedzanie „Fortu Zachodniego”

IMPREZY I KONKURSY
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Chrzest kolonijny.
Konkurs czystości dla poszczególnych pokoi.
Konkurs plastyczny na „Logo pokoju”.
Konkurs na najzabawniejszą nazwę grupy.
Konkurs plastyczny: „Najciekawszy dzień na kolonii”.
Konkurs plastyczny: „Narysuj, co widziałeś w rezerwacie”.
Konkurs plastyczny: „Mój wychowawca”.
Budowa zamków z piasku na plaży.

SPORT
1. Rozgrywki sportowe w parku obok Ośrodka „Delfin”.
2. Mistrzostwa kolonijne w piłkę plażową.
SPECJALNE ATRAKCJE
Udział w Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, które trwać będą
od 1 do 4 lipca 2015 r.
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Założenia wychowawcze
Wypoczynek dzieci w sposób czynny i ciekawy
Zachęcanie do podejmowania i realizowania własnych pomysłów
w sytuacjach otwartych i niepewnych.
Organizacji wycieczek krajoznawczych dla poznania piękna wybrzeża
Kształtowaniu umiejętności empatycznego współdziałania w grupie
Wzbogacaniu wiedzy o środowisku, w którym żyjemy oraz rozwijani
zainteresowań problematyką ekologiczną
Zamierzenia wychowawcze
Integracja dzieci poprzez pracę w zespole i zabawy
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności
Pobudzanie potrzeby współdziałania oraz swobody wyrażania myśli i uczuć
Inicjowanie współzawodnictwa
Wzbudzanie inwencji twórczej
Poznawanie sposobów komunikacji z ludźmi
Kształcenie kultury obcowania z przyrodą

