Świetlicowy Klub Turystyczny
„ROWER”

Wycieczki szkolne jako forma pracy dydaktyczno – wychowawczej
i działalności krajoznawczo – turystycznej odgrywają ważną rolę w
kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży, zaspakajają różnorodne
potrzeby młodego pokolenia: regeneracji sił , przebywania w świetle
słonecznym, ciszy, wypoczynku fizycznego, kontaktu z zielenią, zmiany
dotychczasowego otoczenia, kontaktów towarzyskich. Wycieczki
stwarzają
wiele
okazji
do
rozwoju
wśród
dzieci
i młodzieży takich właściwości umysłu jak: krytycyzm, samodzielność
myślenia, otwartość oraz stwarzają liczne okazje do kształtowania
wrażliwości estetycznej.

Zajęcia odbywają się w piątki od 15.00-18.00 lub w soboty od 8.30.
Cele poznawcze:
- łączenie wiedzy zdobytej w szkole z praktyką
- świadome ukierunkowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych na
powtórzenie i pogłębienie wiedzy już posiadanej
- umożliwienie uczniom samodzielnego sprawdzenia zdobycia wiedzy
podczas zajęć praktycznych
- rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo –
skutkowych
- kształtowanie nawyków prawidłowego wykorzystania
środowiska geograficznego dla życia człowieka

walorów

- poznawanie sposobów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Cele wychowawcze:
- kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających z
przebywania w świecie przyrody i kultury
- zaspokojenie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia
piękna, dążenie do rozwoju emocjonalnego i estetycznego
- kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego,
do dziedzictwa kulturowego własnego regionu
- tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę
bycia
- zaangażowanie do poszczególnych zadań wybranych uczniów,
wyrabianie w nich odpowiedzialności za przyjęte zobowiązania,
wyrabianie konieczności działania na rzecz innych, wzmacniają się w ten
sposób więzi koleżeńskie; uczniowie nieśmiali mają okazję do
nawiązywania kontakty z rówieśnikami i dorosłymi oraz widzą potrzebę
niesienia pomocy innym.
Plan:
1. Wyjazd na rewię do Łodzi – Disney On Ice
2. Wyjazd o Krośnic – Zwiedzanie fabryki bombek oraz basen

3. Wyjazd do Milicza – Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny – KOM
4. Wycieczki piesze,
5. Wycieczki rowerowe
6. Wyjazd do Milicza na lodowisko
7. Wyjazd do Górecznika
8. Wyjazd do Rudy Sułowskiej
9. Wyjazd do Kórnika – Rogalin
10. Wyjazd do Wrocławia – zwiedzanie miasta z przewodnikiem
11. Wyjazd do Poznania – Malta i pieczenie rogali
12. Wyjazd do Poznania – Malta oraz piekarnia XXI wiek
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