Obóz Psychologiczno-Przygodowy „Odkrywcy Świata” dla dzieci 6-11 lat
30.06-8.07.2018 Dębowiec k. Cieszyna, Willa „Słoneczna”
Cena obozu: 1690 zł. Przy wpłacie zaliczki do 30.03.2018 zniżka 100 zł. Dla rodzeństwa zniżka 50 zł.
PRZYGODY:
Dzień 1. Przyjeżdżamy. Poznajemy Wieloryba i siebie wzajemnie: zabawy ułatwiające poznanie innych
obozowiczów, spotkania w grupach, hasanie po łące, zabawy w wierzbowym labiryncie i zjeżdżanie
z Wieloryba.
Dzień 2. Na Salonach: salon mody, salon kosmetyczny, salon fryzjerski, salon gier, salon gościnny – i zajęcia
sportowe dla znudzonych przebywaniem na salonach… A na koniec Wielki Bal Przebierańców i puszczanie
Wielkich Baniek!
Dzień 3. Wielka Wyprawa Przyrodnicza – zdobywamy szczyt góry Czantorii, spotykamy fantastyczne
zwierzęta w Leśnym Parku Niespodzianek, a na koniec pod gwiazdami liczymy żaby!
Dzień 4. Dzień Superbohaterów – każdy ma jakiś talent! Kto jest najzwinniejszy, najszybszy, najbardziej
giętki? Albo najbardziej pomysłowy? Olimpiada Sportów Niezwykłych pozwoli odkryć talenty i poznać
zalety współpracy. A specjalne powietrze z Term w Dębowcu doda nam zdrowia i supermocy! Na koniec
każdemu należy się własnoręcznie przygotowana pizza.
Dzień 5. Przygoda wodna w Czechach - wycieczka do Aquaparku Olesna i zwiedzanie miasteczka FrydekMistek. Dzień pełen wrażeń zakończymy ogniskiem z kiełbaskami, zabawami i wspólnym śpiewaniem.
Dzień 6. "Nieoczekiwana zmiana miejsc" - uczestnicy zdecydują, jak będzie wyglądał ten dzień - wybiorą
"kadrę uczestników", zaplanują dzień, poprowadzą warsztaty i zabawy dla innych: a kadra weźmie w nich
udział...
Dzień 7. Dream Park Ochaby – dla każdego coś niesamowitego! Park linowy, Kino 6D, Park dinozaurów,
miniatur, Małpi Gaj, tropikalne zwierzęta, eurobungee, dmuchańce i trampoliny – zabawa na cały dzień!
Na koniec dnia – film.
Dzień 8. Produkcja wspomnień – obdarujemy Cichego Przyjaciela własnoręcznie wykonaną pamiątką,
uszyjemy maskotkę-wielorybka, pomalujemy sobie koszulki i zbierzemy podpisy, zagramy w
Siatkobalonówkę… Zrobimy wszystko, aby zostały w nas najlepsze wspomnienia. Ostatnia noc zawsze jest
wyjątkowa – Maraton Filmowy i Ścieżka Strachów (dla lubiących się trochę bać…)
TRENINGI PSYCHOEDUKACYJNE:
Zajęcia obejmujące trening różnych umiejętności osobistych, dostosowane do poziomu wiekowego:
trening kreatywności i inteligencji (rozwijanie pomysłowości, różnych punktów widzenia, oryginalności oraz
zastosowanie kreatywności i wyobraźni; trening koncentracji i spostrzegawczości)
trening inteligencji emocjonalnej (poczucia własnej wartości, dostrzegania własnych granic w relacjach
z innymi, nazywania swoich uczuć i panowania nad nimi, rozumienia potrzeb własnych i innych ludzi)
trening zdolności społecznych (gry i zabawy pozwalające na określenie swoich zdolności społecznych,
znalezienia swojego miejsca i roli w grupie, ćwiczenia porozumiewania się z innymi i współdziałania
dla wspólnego celu).
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