Szczegółowy plan pobytu 3 dniowego turnusu zorganizowanego przez Dom Wczasów Dziecięcych
w Myśliborzu dla klas I – III (opcja z zajęciami płatnymi)
Dzień pierwszy:
• Przyjazd dzieci, rozlokowanie w pokojach , spotkanie organizacyjne (omówienie
regulaminów, zasad uczestnictwa w DWDz, programu pobytu opracowanego na podstawie
programów edukacyjnych obowiązujących w DWDz w Myśliborzu oraz harmonogramu
dnia ).
• Powleczenie pościeli.
• Zajęcia plastyczne, wykonanie wizytówek oraz plakatów z logo pokoju „ Ja i moja grupa”.
• Spacer po najbliższej okolicy, zabawy ruchowe na siłowni miejskiej i placu zabaw.
• Obiad, poobiedni odpoczynek.
• Zajęcia na pływalni miejskiej – zapoznanie wychowanków z regulaminem basenu, zabawy
w wodzie, „Doskonalenie nauki pływania”.
• Kolacja.
• Dyskoteka powitalna.
• Toaleta wieczorna, kąpiel pod natryskami, zabiegi higieniczne.
• Cisza nocna.
Dzień drugi:
• Pobudka, toaleta poranna, dyżur w stołówce - estetyczne nakrycie do stołu.
• Śniadanie.
• Zwiedzanie miasta z przewodnikiem, spacer szlakiem zabytków miasta, zdobywanie
Brązowej lub Srebrnej Tarczy Myślibora, pasowanie na pannę lub kawalera, wręczenie
tarcz i certyfikatów „Średniowieczna architektura Myśliborza”.
• Obiad, cisza poobiednia.
• Zajęcia z użyciem chusty animacyjnej KLANZA. „Kolorowe zabawy z chustą animacyjną.
Ćwiczenia gimnastyczne”. Cele: ogólne usprawnianie ruchowe dziecka , rozwijanie wrażeń
wzrokowych, dotykowych , rozwijanie świadomości własnego ciała
• Wyjście do sanktuarium Miłosierdzia Bożego, poznanie historii miejsca, zapoznanie z
życiorysem Św. Faustyny Kowalskiej , patronki miejsca „Miejsce cudów”, cele:
rozbudzenie zainteresowań poznawczych związanych z regionem, dotyczących wybitnych
ludzi, kultury duchowej, kształcenie umiejętności obcowania z architekturą sakralną;
• Kolacja.
• Ognisko , wspólne pieczenie kiełbasek.
• Toaleta wieczorna, kąpiel pod natryskami.
• Cisza nocna.
Dzień trzeci:
• Pobudka, toaleta poranna, dyżur w stołówce - estetyczne nakrycie do stołu.
• Śniadanie.
• Wyjście do pracowni ceramicznej, zajęcia przy użyciu gliny, cele: uczy koncentracji,
cierpliwości, odpowiedzialności, planowania, współpracy., pomaga rozwijać świadomość
dziecięcych możliwości i wzmocnić poczucie własnej wartości
• Czynności organizacyjno – porządkowe (pakowanie bagaży, zdjęcie pościeli).
• Obiad.
• Podsumowanie turnusu, wyjazd dzieci do domów rodzinnych.

