TURNUS I

Wisła 23.06-06.07.2019

7-19 lat

dla dzieci z Zespołem Aspergera

Robotyka, klocki LEGO,
programowanie,
eksperymenty chemiczne,
zajęcia sportowe
z elementami
wschodnich sztuk walki,
warsztaty dla rodziców

Zajęcia
indywidualne
i grupowe

WYŻYWIENIE:

ZAKWATEROWANIE:
Hotel*** Pod Jedlami w Wiśle w Beskidzie Śląskim.
Pokoje 2-3-4 os. z łazienkami. W pokojach TV, radio,
dostęp do internetu. Hotel położony w odległości 1000m
od centrum. Na obiekcie znajdują się: restauracja, pokój
zabaw dla dzieci, plac zabaw, winda.
WAŻNE: pokoje otwierane są na kartymagnetyczne.

3 posiłki dziennie, pierwszym świadczeniem będzie
obiad, ostatnim śniadanie w dniu wyjazdu.
Śniadania i kolacje w formie szwedzkiego stołu,
obiady serwowane do stolika. Możliwość
stosowania diet za dodatkową opłatą: bezmlecznej,
bezcukrowej, bezglutenowej.
Ośrodeknie prowadzi indywidualnego żywienia.

Strona internetowa hotelu: www.podjedlami.pl

DOJAZD NA TURNUS:

indywidualny

PROGRAM TURYSTYCZNY:
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Wycieczka autokarowa do Inwałdu - wizyta w Parku Miniatur oraz Parku
Rozrywki Dinolandia.
Wycieczka autokarowa na Morawy (Republika Czeska): Sztramberk – zwiedzanie
malowniczego zabytkowego miasteczka, panorama widokowa ze średniowiecznej
wieży zamkowej; Koprzywnica - zwiedzanie muzeum starych samochodów Tatra.
”Kulig” malowniczą doliną Białej Wisełki zakończony ogniskiem z kiełbaskami w
chacie góralskiej.
Wizyta w Chlebowej Chacie w Górkach Małych - spotkanie z okruchem tradycji.
Dorosłym przypominamy jak życie wyglądało 50 - 100 lat temu i przywołujemy ich
wspomnienia, zaś młodszym pokazujemy jak wyglądało życie ich dziadków. Całość
pokazu kończy się degustacją własnoręcznie zrobionych podpłomyków ze smalcem,
masłem, miodem i kawą zbożową - wszystko domowej roboty.
Wjazd autokarem pod Równicę. Przejście piesze na szczyt Równica 885 m n.p.m.
Czas na zabawę w Extreme Park.
Czantoria 885 m n.p.m. - wjazd wyciągiem i przejście piesze na szczyt.
Wycieczka/atrakcja TYLKO DLA RODZICÓW.
Wyjazdy na basen.
2 ogniska.

Wycieczki odbywają się co drugi dzień popołudniu, zamiennie z częścią zajęć
terapeutycznych (za wyjątkiem całodniowych wycieczek w weekend).

PROGRAM TERAPEUTYCZNY TURNUSU:
Zajęcia prowadzą terapeuci z Prosoma - Terapia Zintegrowana i Sport oraz Roboteco
wspierani przez pedagoga/psychologa z ramienia B.T. TAIRON Turnusy
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 GODZIN DZIENNIE dla dziecka
w grupach 7-9 osobowych:
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH / ZAJĘCIA ROBOTECO
z elementami PSYCHOLOGII GRUPOWEJ - 2 godz. dziennie (łącznie 20 godz. na turnusie)
.

Każde zajęcia tematyczne w formie Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) złożone sa z krótkiej części teoretycznej,
jak rownież z części warsztatowej, na którą składają się:
.

Robotyka - podczas zajęć dzieci zbudują i zaprogramują najprawdziwsze roboty z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych
Lego Mindstorms EV3 i komputerów. W programie przewidziane są następujące roboty: czołg strzelający do celu kulkami,
robot z chwytakiem przenoszący przedmioty, robot kobra, który będzie atakował jeżeli się do niego zbliżymy, robot skorpion
i wiele innych ciekawych projektów. Oprócz programowania robotów, będziemy mogli nimi także sterować pilotem podczas zawodów.
.

Programowanie - podczas każdych warsztatów realizowany jest określony projekt, otwierający przed dziećmi świat programowania.
Może to być wciągająca gra komputerowa, aplikacja na smartfon czy program pomagający wykonać obliczenia matematyczne.
Obecnie możemy zaprogramować praktycznie każde urządzenie elektroniczne, które nas otacza.
.

Eksperymenty chemiczne - Dlaczego niebo jest niebieskie? Dlaczego mydło pierze? Dlaczego woda i olej nie chcą się mieszać?
Dlaczego herbata zmienia kolor gdy dodamy do niej cytrynę? Na warsztatach dzieci poznają otaczający świat i uzyskują odpowiedzi
na wszystkie nurtujące je pytania. Metodą badawczą jest eksperymentowanie, kombinowanie i zabawa z nauką. Podczas warsztatów
będziemy przeprowadzać wybuchowe reakcje chemiczne i sporządzać magiczne mikstury.
.

Każde zajęcia tematyczne kończą się krótkim omówieniem (ze strony psychologa/pedagoga) funkcjonowania wszystkich
uczestników (np. wyciąganie wniosków na przyszłość, rozwiązywanie problemów bieżących, dalsza praca nad rozwijaniem
oraz doskonaleniem swoich umiejętności społecznych).

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI NAUKI I FILOZOFII WSCHODNICH SZTUK WALK
1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
.

Karate, Brazilian Jiu Jutsu, podstawy KALISTENIKI (zajęć opartych na ćwiczeniach z wykorzystaniem masy własnego ciała).
Zajęcia dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Prowadzone przez dwóch trenerów (w tym posiadacza czarnego pasa
w Karate Shinkyokushin, byłego reprezentanta Polski na Mistrzostwach Europy) oraz jednego fizjoterapeutę .

ACTIVE COACH - 1 godz. dziennie (łącznie 10 godz. na turnusie).
.

Zajęcia stymulujące o charakterze psychoruchowym rozwijające zarówno mocne, jak i te słabsze strony dzieci - tak aby nie
zniechęcać ich do podejmowania aktywności: fizycznej, psychicznej oraz emocjonalnej. Więcej na: www.activecoach.prosoma.pl

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE dla rodziców - 10 godz. na turnusie.
.

Warsztaty odbywają się w czasie zajęć terapeutycznych dla dzieci.
WIECZORNE ZAJĘCIA JOGA I PILATES dla rodziców
.

Prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora i fizjoterapeutę.

CENA TURNUSU:

Turnus dla 32 dzieci objętych
terapią + opiekunowie

Rodzina (2 os.): 6200 zł, w tym:
Dziecko objęte terapią: 3900 zł
Opiekun dziecka: 2300 zł
Dodatkowa osoba w wieku powyżej 12 lat: 2100 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11: 1650 zł
Dodatkowe dziecko w wieku 4-11, bez własnego łóżka: 1350 zł
Dodatkowe dziecko do lat 3, bez świadczeń: gratis
Dopłata do diety bezcukrowej: 100 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezmlecznej: 100 zł /os./turnus
Dopłata do diety bezglutenowej: 150 zł /os./turnus
Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z turnusu.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

