
NAREW

OBÓZ NAUKOWY W DNIACH 22.07.2020 – 31.07.2020 dla 44 uczniów SP w Narwi 

Uczeń nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobytem na obozie. 

LOKALIZACJA 

Centrum Wypoczynkowe Rozłogi 

Waliły-Osada 1

16-040 Gródek
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Zakwaterowanie w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami (ręczniki na wyposażeniu). Dostęp 
do Internetu (WiFi). 

Całodzienne wyżywienie:

- śniadanie z posiłkiem ciepłym  
- II śniadanie (jako suchy prowiant) 
- obiad: składający się z 2 dań + kompot
- kolacja w formie szwedzkiego stołu lub w wersji talerzowej
- zapewnienie uczestnikom całodobowego dostępu do termosów z napojami tj.; herbata lub 
woda.

Zapewniamy opiekę medyczną (izolatka, 4 ratowników medycznych stale na terenie ośrodka 
i lekarz dojeżdżający w razie potrzeby) 

Ramowy rozkład dnia 

8.00 Spotkanie kadry
8.30 Pobudka
9.00 Rozgrzewka
9.15 Śniadanie
9.45-14.15 Realizacja programu naukowego /zajęcia ruchowe
14.40 Obiad
15.10-17.30 Realizacja programu naukowego /zajęcia ruchowe
17.30 Podwieczorek
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17.40-19.40 Realizacja programu naukowego /zajęcia ruchowe
20.00 Kolacja
20.30 Spotkanie wieczorne
21.30 Toaleta wieczorna
22.00 Cisza nocna

Program naukowy 

Młodzież pracuje w grupach. Każdy uczeń bierze udział w warsztatach naukowych 
składających się z 7 modułów tematycznych. Warsztaty prowadzone są na zasadzie 
interakcji (gry logiczne, doświadczenia, zabawy, scenki rodzajowe). Warsztaty prowadzą 
wykładowcy z Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Białegostoku. Każdy warsztat 
dla grupy trwa 4 godz. 30 min dziennie.  

Moduł 1 Globtroterzy czy 
więźniowie 
własnego 
podwórka?

Posługiwanie się językami obcymi, 
rozwijanie motywacji wewnętrznej do 
uczenia się języków obcych

Osoba prowadząca 
moduł: 
mgr Dorota 
Kwiatkowska - Bagniuk

Moduł 2 Menadżerowie 
własnego uczeni 
się

Umiejętność uczenia się, poznawanie 
swoich preferencji, zdolności, 
umiejętność dobieranie metod uczenia 
się do indywidualnych profilów zdolności

Osoba prowadząca 
moduł:
mgr Agnieszka 
Kowalewska

Moduł 3 Inwestycje –
propozycje 

Rozwój inicjatywności oraz 
przedsiębiorczości, rozwój świadomości 
na temat różnych strategii, umiejętność 
rozwiązywania sytuacji problemowych

Osoba prowadząca 
moduł:
dr Lucja Ryńska

Moduł 4 Razem czy 
osobno

Kompetencje społeczne i praca w zespole 
doskonalącym kompetencje w zakresie 
efektywnej autoprezentacji i 
umiejętności wpływania na innych

Osoba prowadząca 
moduł:
mgr Marta Mazur

Moduł 5 Matematyka nie 
śmierdzi

Rozwiązywanie podstawowych 
kompetencji matematycznych, ukazanie 
nieszablonowego podejścia do 
matematyki, nauka przez zabawę

Osoba prowadząca 
moduł:
mgr Edyta Pogorzelska

Moduł 6 Nauka i technika 
na wesoło (wizyta 
w Parku Linowym 
w Fastach, wyjazd 
do Strefy Nauki)

Rozwijanie podstawowych kompetencji 
naukowo-technicznych, przeprowadzenie 
eksperymentów naukowo- technicznych 
związanych z poznanymi emocjami 

Osoba prowadząca 
moduł:
dr Agnieszka Iłendo –
Milewska

Moduł 7 Kuźnia 
kreatywności i 
innowacyjności

Rozwijanie wyobraźni twórczej i 
oryginalnego myślenia, otwartość na ideę 
i doświadczenia

Osoba prowadząca 
moduł:
mgr Wiesława 
Chrabąszcz

W czasie wolnym od warsztatów naukowych zajęcia w grupach: pływanie (basen na terenie 
ośrodka + ratownik wodny) tańce, gry zespołowe (tenis, siatkówka, siłownia pod chmurką) 
spacery tematyczne po Puszczy). 

Wyjazd do Parku Linowego i Strefy Nauki w Fastach w trakcie pobytu.   
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Wyjazd z Narwi sprzed szkoły autokarem w dniu 22.07.2020 o godz. 12.00. Uczeń przychodzi 
z rodzicem. Na miejscu rodzic podpisuje oświadczenie, że dziecko jest zdrowe. Będzie 
mierzona temperatura przed wejściem do autokaru. Dziecko powinno posiadać maseczkę. 

Po przyjeździe spotkanie z kadrą (młoda, doświadczona kadra, pełna energii i pomysłów,  
niezwiązana ze środowiskiem szkoły), podział na grupy (grupy max. 14 uczniów, każda grupa 
będzie pod opieką 1 wychowawcy), rozpakowywanie, obiad. Popołudniu wolne zajęcia w 
grupach – zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa związku z koronawirusem, poznanie 
ośrodka wypoczynkowego i obowiązujących zasad pobytu.  

Powrót 31.07.2020. Wyjazd z Rozłóg o 10.30. Przyjazd do Narwi (pod szkołę) około 
………………….  

Kontakt do organizatora 

Krystyna Krysiewicz 503 79 66 61 

Kontakt do kierownika obozu 

Martyna Wygońska  732 837 893 
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