Zielona Szkoła program Aktywny Uczeń
w Ośrodku Wypoczynkowym Pod Lipami
tel. 23 696-12-49
www.podlipami.pl

Program Aktywny Uczeń
Opis programu Aktywny Uczeń:
Aktywny Uczeń to program pełen różnorodnych atrakcji. Obejmuje pakiet zajęć integracyjnych, które pomagają
uczniom rozwijać umiejętności indywidualne, ale też pokazują, jak ważna jest praca zespołowa. Uczniowie pod
okiem wykwalifikowanego personelu będą mogli rozwinąć aktywność fizyczną oraz poznać nowe dyscypliny
sportowe. Wszystko to w nowoczesnym Ośrodku usytuowanym w centralnej części Welskiego Parku
Krajobrazowego utworzonego w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych regionu
oraz ochrony doliny rzeki Wel.
Cele edukacyjne realizowane podczas pobytu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozwój aktywności fizycznej.
Upowszechnianie zdrowego stylu życia.
Poznanie nowych dyscyplin sportowych.
Poznanie regionu warmińsko – mazurskiego.
Poznanie walorów przyrodniczych Welskiego Parku Krajobrazowego.
Poszerzenie wiedzy z dziedziny życia społecznego poprzez integrację uczniów i nauki pracy w zespole.

Aktywne Zajęcia w ramach programu:
Pakiet gier i zabaw integracyjnych – skrzynki, bieg w workach, hydraulik, przeciąganie liny, wyścigi z piłkami
Quady – przejażdżki na zamkniętym torze, w asyście instruktora
Wspinaczka skałkowa - zajęcia na profesjonalnej ściance wspinaczkowej z automatycznym systemem
asekuracji
Segway – nauka jazdy dwukołowcem po torze z przeszkodami
Zorbing – zabawa w gigantycznej dmuchanej kuli
Water Ball - zabawa na basenie w kuli wypełnionej powietrzem
Strzelnica łucznicza – podstawy łucznictwa na specjalistycznym torze
Strzelnica - wiatrówki – nauka koncentracji na profesjonalnej strzelnicy
Paintball – realizowany w formie bezpiecznej dla dzieci strzelnicy terenowej
Tratwy – zajęcia integrujące grupę poprzez budowanie i wodowanie tratw wykonanych z desek, linek i dętek
Dyskoteka - integracja wieczorna przy najnowszych hitach na sali dyskotekowej

Możliwość korzystania z infrastruktury w czasie wolnym:
Sale multimedialne – dwie sale z profesjonalnymi rzutnikami video wraz z nagłośnieniem kinowym i PS4
Sale zajęciowe – sześć sal do realizacji lekcji, zajęć szkolnych
Kort tenisowy – boisko do piłki ręcznej - siatkówki z podłożem tartanowym
Boisko Orlik ze sztuczną murawą
Boisko do hokeja na trawie i koszykówki
Boisko do koszykówki ulicznej
Boiska do siatkówki plażowej - trzy
Scena plenerowa
Wiaty piknikowe do realizacji zajęć
Minigolf, trampoliny i plac zabaw
Tenis stołowy 6 stołów
Basen zewnętrzny - 6 m x 12 m o głębokości 90 cm, do dyspozycji w godzinach wieczornych, opieka
ratownicza w zakresie grupy

