Z wizytą w Sztokholmie
Oferta zajęć autorskich dla dzieci i młodzieży w wieku 6/7-15 lat
Obejmuje cykl 5 dni spotkań po 6 h (pon. – pt. 9.00-15.00).
Dzieci poprzez zabawę i wykonywanie atrakcyjnych zadań zdobywają wiedzę na temat Szwecji i jej
stolicy, kultury, tradycji, atrakcji turystycznych, rodziny królewskiej, stylu życia Szwedów. Doskonalą
umiejętności manualne, praktyczne (praca z mapą miasta, instrukcja poruszania się środkami
komunikacji miejskiej po stolicy) , a także rozwijają twórcze, kreatywne myślenie (przygotowanie
przewodnika po Sztokholmie, makiety skansenu, komiksu o Wikingach, flagi Szwecji).
Uczestnicy zajęć zostaną podzieleni na grupy i część zadań w ciągu dnia będą w nich wykonywać.
Prowadzący będą koordynowali i wspierali pracę dzieci podczas zajęć, jednak program oparty jest na
nauce samodzielności i kreatywnego działania zgodnego z rozwojem dziecka. Prowadzący tworzą
sytuacje i okoliczności, by dzieci mogły wzmacniać poczucie sprawczości i polegania na sobie oraz
uczą się samodzielnego, twórczego myślenia i sposobów rozwiązywania problemów w trakcie zajęć.
Konstrukcja zajęć oparta jest o społeczność, którą tworzą uczestnicy wraz z prowadzącymi oraz
wspólnie wypracowane normy i zasady.
W programie:
– szwedzkie gry i zabawy integracyjne – realizowane w terenie i w budynku; alternatywne formy
edukacji – prezentacje zdjęć i filmików o Sztokholmie, zapoznanie się z materiałami turystycznymi,
praca z mapą miasta, poznanie historii miasta, świąt, tradycji i kultury szwedzkiej (wizyta w Ikea konsumpcja szwedzkiego posiłku), stylu życia Szwedów (zwrócenie uwagi na ekologię), rodziny
królewskiej; warsztaty manualne i plastyczne – przygotowanie flagi Szwecji, makiety Skansenu,
bransoletek runicznych, komiksu o Wikingach, przewodnika po Sztokholmu, karty SL; wycieczka do
skansenu w Ochabach; prezentacja przewodnika, poczęstunek i konkurs podsumowujący z
udziałem rodziców.
Prowadzenie: Gabriela Glajcar, Monika Arsenicz - 2 doświadczonych pedagogów (autorów i
realizatorów programu) z kursami wychowawców kolonijnych i kursem kierownika kolonii
Termin realizacji: 20-24 stycznia 2019 (pon. – pt.)
Organizacja wyjazdu do Skansenu: 23 stycznia 2019 r. czwartek – zbiórka w „Słonecznej Krainie” o
9.00; przejazd autokarem do Ochab (ok. 1.30 h), Skansen – Tradycyjna Zagroda Rolna
Na miejscu: warsztaty Eko, zwiedzanie skansenu, gry i zabawy na świeżym powietrzu

Program w zagrodzie: Budujemy karmiki dla ptaków ( można wybrać skrzynkę na
narzędzia, bałwanek lub pajacyk)
Warsztaty poznajmy drzewa , prawie wszystko o drzewach. Warsztaty poznawcze o drzewach
rosnących , przetwarzanie drzewa, pokaz stolarski,
Oprowadzanie po zagrodzie ciepły posiłek - placki z blachy, herbatka ziołowa, kulig

