Program polsko-niemieckiego spotkania dzieci na pograniczu
od 07.08. do 13.08.2022 roku
Tradycyjnie dzieci w wieku od 7 do 9 lat z Forst (Lausit) i okolic oraz dzieci z gminy Brody spędzają
wspólnie wakacje na polsko-niemieckim spotkaniu podczas wspólnego obozu pływackiego.
Jak co roku spotkanie odbywa się w Wiosce Dzieci i Młodzieży miasta Forst (Lausitz). Na dzieci czeka
bogaty program z wieloma wspólnymi aktywnościami. Istotą spotkania wakacyjnego jest wzajemne
poznanie, pływanie, gry, sport i zabawa.

Niedziela, 07.08.2022
Godz. 16.00 – 17.00

Przyjazd uczestników, poznanie opiekunów i innych uczestników

Godz. 17.00 – 21.30

Wszyscy uczestnicy spotkają się na oficjalnym powitaniu w naszym dużym
namiocie. Każde dziecko otrzyma prezent powitalny. Polscy i niemieccy
opiekunowie przedstawią się, będą informacje o programie i instrukcja
dotycząca zachowania się dzieci i młodzieży w Wiosce Dzieci i Młodzieży.
Ustalone zostaną wspólne dyżury na stołówce (po 2 dzieci niemieckich i 2
polskich). Przy ładnej pogodzie odwiedzimy po raz pierwszy basen odkryty.
Nauczyciel pływania zapozna się z umiejętnościami pływackimi
poszczególnych dzieci. Po wizycie na basenie odbędzie się kolacja z
grillowaniem. Dyżurni po raz pierwszy podejmą swoje obowiązki przy
sprzątaniu i zmywaniu naczyń. Następnie podczas ogniska dzieci przedstawią
się podczas różnych zabaw przy pomocy naszego tłumacza. Potem rozpocznie
się pierwsza noc na kwaterach.

Poniedziałek, 08.08.22
Godz. 7.30 – 8.30

Pobudka, śniadanie, dyżur na stołówce

Godz. 8.30 – 12.00

Na basenie nauczyciel pływania podzieli dzieci na grupy w zależności od
umiejętności pływackich. Dzieci nieumiejące pływać będą miały pierwszą
lekcję pływania, a pozostałe dzieci rozpoczną trening na wyższym poziomie.
Na rozgrzewce można skorzystać z boiska do siatkówki,

Godz. 12.00 – 14.00

Obiad, czas wolny

Godz. 14.00 – 17.30

Po południu pojedziemy do Parku Przygód „Teichland” (Kraina Stawów). Tam
zjedziemy m.in. torem saneczkowym.

Godz. 18.00 – 21.30

Kolacja w Wiosce Wakacyjnej. Następnie zabawowa animacja językowa. Do
ciszy nocnej uczestnicy mogą mieć jeszcze zajęcia indywidualne.

Wtorek, 09.08.2022
Godz. 7.30 – 12.00

Przed południem program jak w poniedziałek. Śniadanie, dyżur,
lekcja/trening pływacki

Godz. 15.00 – 17.30

Pojedziemy autobusem do PiPaPo w Cottbus. Tam można się do woli
wspinać, zjeżdżać, budować, i jeździć.

Godz. 18.00 – 21.30

Kolacja i animacja językowa przy ognisku, informacje o wyjeździe środowym,
zajęcia indywidualne, cisza nocna

Środa, 10.08.2022
Godz. 7.30 – 8.30

Pobudka, śniadanie, dyżur

Godz. 9.00 – 18.00

Wycieczka całodniowa do Parku „Irrlandia” w Storkow. Na obiad będzie suchy
prowiant

Godz. 18.00 – 21.30

Przyjazd do Forst, kolacja, dyżur, animacja językowa, czas wolny, cisza nocna

Czwartek, 11.08.2022
Godz. 7.30 – 12.00

Śniadanie, dyżur, lekcja/trening pływacki

Godz. 12.00 – 13.30

Obiad, czas na zajęcia indywidualne

Godz. 13.30 – 17.30

Wyjazd do miejscowości Burg w Spreewaldzie i przejażdżka łodziami. Dzieci
poćwiczą strzelanie z łuku. Późnym popołudniem wrócimy do Wioski. Po
powrocie będziemy jeszcze wspólnie się bawić do kolacji, na którą będzie
ogromna pizza.

Godz. 18.30 – 21.30

Kolacja, dyżur, animacja językowa, kto będzie miał jeszcze siły, może
spróbować swoich sił we wspinaczce na terenie Wioski, czas wolny, cisza
nocna

Piątek, 12.08.2022
Godz. 7.30 – 12.00

Śniadanie, dyżur, lekcja/trening pływacki, odbiór odznaki pływackiej

Godz. 12.00 – 14.00

Obiad, czas wolny

Godz. 14.00 – 18.00

Wyjazd do parku trampolin JumpHouse w Cottbus. Tam dzieci mogą poskakać
i wyszaleć się do woli. Następnie pojedziemy autobusem do centrum
handlowego BlechenCarré, gdzie dzieci będą mogły kupić jakieś drobiazgi.
Następnie powrót autobusem do Forst.

Godz. 18.30 – 22.00

Kolacja, dyżur, animacja językowa, czas wolny. Omówienie minionego
tygodnia przy ognisku i zbieranie pomysłów na następne spotkanie.
Ponieważ będzie to ostatnia noc, z pewnością krócej się będzie spało.

Sobota, 13.08.2022
Godz. 8.00 – 11.00

Tego dnia można trochę dłużej pospać. Ostatni raz śniadanie, ostatni raz
dyżur. Trzeba spakować się i opuścić kwaterę. Opiekunowie będą musieli
często pomóc, bo torby prawdopodobnie się skurczyły albo rzeczy
„urosły”. Przyjadą pierwsi rodzice, będzie pożegnanie i spotkanie zakończy
się.

