
RAMOWY PROGRAM DYDAKTYCZNY I OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZY                                 

PODCZAS KOLONII NA LITWIE 
 

Termin: 18.07.2017 r. – 02.08.2017 r. 

Ilość dzieci: 19 

Ilość grup: 1 

Zakwaterowanie: S zkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej w Ojranach (Geisiškės 

14231, Litwa) Gmina Dukszty 

  

Schronisko znajduje się w miejscowości Ojrany w obwodzie Wilińskim (30 km od Wilna). Placówka 

zlokalizowana jest w cichej i spokojnej okolicy, bogatej w walory krajobrazowe co sprzyja aktywnemu 

wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Lokalizacja sprzyja organizacji różnych form aktywności tj.: 

wycieczki piesze, rowerowe, spływy kajakowe, gry i zabawy w terenie. Komunikacja z lokalnymi 

mieszkańcami jest łatwa ze względu na powszechnie znany język polski 

 

 

Cele dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze: 

 Propagowanie aktywności psychoruchowej oraz  aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 Integracja w nowym środowisku i uspołecznienie dzieci i młodzieży poprzez współpracę w zespole. 

 Ukierunkowanie na obcowanie z naturą – poznanie walorów turystyczno-klimatycznych w Ojranach                    

i okolic. 

 Poszanowanie dziedzictwa narodowego – kultura, historia, tradycje i obyczaje miejscowości                        

i okolicy, w której się znajdujemy. 

 Stworzenie wesołych i przyjemnych warunków do aktywnego wypoczynku wakacyjnego poprzez 

aktywność ruchową. 

 Kształtowanie właściwych i pożądanych zachowań w relacjach międzyludzkich. 

 Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej, 

plastycznej i animacyjnej. 

 Wdrażanie do bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach – w ośrodku i jego terenie, podczas 

wycieczek pieszych i autokarowych. 

 Kształtowanie umiejętności współdziałania z innymi – rówieśnikami i dorosłymi, wdrażanie 

zachowań partnerskich i odpowiedzialności za siebie oraz innych. 

 

Realizacja celów odbywa się poprzez następujące formy pracy: 

 zajęcia i warsztaty plastyczne,  

 zajęcia sportowe z gier zespołowych i indywidualnych, 

 zajęcia integracyjne scalające uczestników kolonii, 

 konkursy i zawody sportowe, 

 konkursy plastyczne, 

 projekcje filmów, bajek oraz dyskoteki, 

 gry i zabawy terenowo – krajoznawcze, 

 wędrówki piesze, rowerowe i autokarowe, 

 wieczorne spotkania przy ognisku, 

 kąpiel w basenie, 

 

Zadania organizacyjne: 

 Organizacja wyjazdu oraz bezpieczeństwo  w czasie przejazdu na kolonie – zbiórka dzieci, zapoznanie z 

podstawami przepisów bezpieczeństwa w czasie podróży autokarem.  

 Przyjazd  na placówkę. Podział na grupy, zakwaterowanie w pokojach, przegląd kart kwalifikacyjnych 

przez wychowawców – wynotowanie zaleceń zdrowotnych.  

 Zapoznanie z Ośrodkiem i okolicą  

 Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi na kolonii. .  

 Pogadanki nt. bezpieczeństwa na terenie obiektu, w terenie oraz podczas organizowanych imprez                           

i konkursów.  



  

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

DZIAŁ ZADANIA TEMATYKA ZADAŃ 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

I ORGANIZACJA 

KOLONII 

Organizacja 

życia            na 

kolonii                                   

i w 

poszczególnych 

grupach. 

 zakwaterowanie dzieci, przydział pokoi, łóżek 

 zapoznanie z terenem kolonijnym (stołówka, świetlica, 

miejsca do zabawy), 

 wybór grupowego, 

 zapoznanie z pracownikami ośrodka. 
 

Dbałość                           

o bezpieczeństwo              

i zdrowie 

kolonistów. 

 zapoznanie się wychowawcy i pielęgniarki z kartami 

zdrowia dzieci: sytuacja rodzinna, przeciwwskazania, 

zapalenia, uczulenia                  i leki, 

 przypomnienie zasad ruchu drogowego, zachowania się 

podczas wycieczek, na ulicach, drogach, podczas zabaw, 

w autokarze w czasie przejazdu i postoju, 

 przegląd czystości skóry, włosów, leków i produktów 

otrzymanych na podróż. 

Pierwsze dni               

na kolonii. 
 poznanie imion i nazwisk dzieci i ich miejscowości, 

 zapoznanie kolonistów z: 

- rozkładem dnia, 

- regulaminem kolonii, 

- regulamin korzystania ze stołówki i świetlicy, 

- planem ewakuacyjnym w sytuacji zagrożenia pożarem, 

 listy i telefony do domów. 
 

Higiena na co 

dzień. 
 mycie ranne i wieczorne, 

 ubiór w zależności od pogody, 

 nakrycia głowy i ochrona skóry głowy przed słońcem, 

 ścielenie łóżek, zmiana bielizny. 

 zachowanie się podczas posiłku, apetyt, lubiane potrawy 

itp.. 
 

 

 ROZWIJANIE 

AKTYWNOŚCI 

RUCHOWEJ I 

ŚWIADOMOŚCI 

PRZYRODNICZEJ      

Krajoznawstwo i 

turystka – 

rozwijanie 

orientacji w 

terenie. 

 poszanowanie roślinności otoczenia, oraz poznanie 

najbliższej okolicy; piesze wycieczki po okolicy  

 Wycieczki autokarowe: 

1. Wilno – stolica niepodległej Litwy, miasto położone 

nad Wilią i Wilejką. Dla Polaków to miasto ma 

szczególne znaczenie – tu mieszkali i tworzyli m.in. 

Mickiewicz, Słowacki, Moniuszko, Kraszewski i 

wielu innych. W tym mieście zrodził się polski 

romantyzm.  Zwiedzanie z przewodnikiem:  

 Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej – cudowny 

obraz  

 Cerkiew św. Ducha – prawdziwą perłą tej świątyni 

jest barokowy, złocony ikonostas  

 Ratusz , plac ratuszowy, opera, dom rodziny Maryli 

Rodowicz,…  

 Katedra, Wieża i pomnik Gedymina, pomnik 

Adama Mickiewicza  



 Uniwersytet Wileński – założony przez S. Batorego 

 Cmentarz na Rosie z grobami sławnych Polaków, 

cmentarz żołnierzy polskich,  

 Mauzoleum „Matka i serce syna” (Józefa 

Piłsudskiego)  

- Pobyt w parku linowym oraz parku wodnym  

2.  Troki - miasteczko położone wśród jezior. Jeden z 

najstarszych grodów litewskich  

 Zamek Wielkich Książąt Litewskich na wyspie 

jeziora Galwe  

 Domy karaimskie, świątynia (kynesa)  

 degustacja „kibinów”  

  3.    Kernave – Dawna stolica Litwy. Położona obecnie w 

okręgu wileńskim, w rejonie szyrwinckim, siedziba 

starostwa, ok. 40 km od Wilna. 

 Gry i zabawy terenowe: 

- Szukanie Skarbów, 

- Podchody w terenie, 
 

ORGANIZACJA 

ZAJĘĆ, GIER I 

ZABAW 

SPORTOWYCH 

Sport to zdrowie.  zabawy z piłka, skakanką, gumą, kółkami ringo, wyścigi, 

rzuty piłką do celu, dwa ognie, skoki przez jedną i dwie 

liny, itp.,  

 turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, rozgrywki w 

tenisa stołowego, szachy, warcaby, ringo, itp. 

 rowery, 
 

ROZWIJANIE 

TALENTÓW                      

I ZDOLNOŚCI 

ARTYSTYCZNYCH 

Uśmiech, radość, 

piosenka i taniec. 

Rozwijanie 

wyobraźni                            

i twórczości 

manualnej 

Organizacja imprez i zabaw kolonijnych: 

 Wesołe dyskoteki – taniec, piosenka, skecze Chrzest 

Kolonijny, 

 Ogniska z pieczeniem kiełbasek, 

 Karaoke, 

 Poznajmy się, wspólne śpiewanie, 

 Urodziny Kolonistów, 

 Konkursy plastyczne 

 Warsztaty kreatywnego myślenia 

HISTORIA, 

KULTURA I 

SAMORZĄDNOŚĆ 

Kultura i 

tradycje regionu  

Spotkanie z przedstawicielami lokalnego samorządu,  

Zajęcia na temat litewskiej kultury i tradycji.  

EKOLOGIA Przyroda naszym 

przyjacielem – 

poszanowanie 

piękna, które nas 

otacza. 

Działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska, w którym 

przebywamy: 

 z ekologią na ty: pogadanki 

 prace plastyczne nt.: 

- hałas szkodzi zdrowiu, 

- brudna woda w rzekach, jeziorach i morzach, 

- zanieczyszczone powietrze, 

- śmieci i odpady gospodarcze – segregacja śmieci, 

 porządkowanie otoczenia, obiektu, w którym 

mieszkamy, 

 utrzymanie czystości miejsc zabaw i gier sportowych. 
 

 

 

 

Opracował:  

Mariusz Wiński – kierownik kolonii 

 



 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 
 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA 

Obowiązkowe szczepienia ochronne nie są wymagane. Obywatele RP ubezpieczeni w NFZ mają prawo do 

korzystania na Litwie z opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia. W celu skorzystania z tego prawa 

należy przed wyjazdem uzyskać w NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ daje prawo 

do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Przez pojęcie 

świadczenia niezbędnego należy rozumieć każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi 

konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia, w jakim znajduje się pacjent. W celach weryfikacyjnych trzeba 

okazać EKUZ bezpośrednio w placówce służby zdrowia - lekarzowi lub administracji szpitala. 

W większych miastach możliwe jest także korzystanie za opłatą z prywatnych ośrodków opieki zdrowotnej. 

 

PRZEPISY WJAZDOWE 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE oraz Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na 

terytorium Litwy do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument 

jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. W przypadku pobytu 

nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatelom UE oraz członkom ich rodzin przysługuje prawo pobytu w innym 

państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego 

dowodu tożsamości lub paszportu. 

 

PRZYDATNE INFORMACJE: 

Zagrożenie przestępczością jest mniej więcej na tym samym poziomie co w Polsce. Ze względu na liczne przypadki 

kradzieży kieszonkowych należy zachować szczególną ostrożność przy zwiedzaniu wileńskich kościołów, zwłaszcza 

Ostrej Bramy i Katedry. 

Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, straż pożarna 01, policja 02, pogotowie 03, informacja 

telefoniczna 118;  

 

Waluta na Litwie 

 

Do 1 stycznia 2015 r. walutą obowiązującą na Litwie był lit litewski (LTL). Obecnie jest to euro. Ceny są nieco 

wyższe w stosunku do cen w Polsce 

 

Schronisko w Orjanach dysponuje 40 miejscami noclegowymi, wolno stojącą świetlicą mieszczącą 30 osób 

posiadającą telewizję z polskimi kanałami oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny. 
 

 

Pokój Ilość pokoi 

2 osobowy 1 

3 osobowy 1 

7 osobowy 1 

9 osobowy 2 

10 osobowy 1 

 

 

Kadra opiekuńczo-wychowawcza  

1. Mariusz Wiński – kierownik 602 385 709  

2. Urszula Kozielska – wychowawca 531 770 444 

3. Elżbieta Kołodziejska – pielęgniarka 884 999 746 

 
 

 

 

 

 



Ważne informacje:  

 

 Zbiórka na parkingu przed salą gimnastyczną w Dębogórzu w dniu 18.07.2017 r. o godz. 6:30  

- wyjazd o godz. 7:00  

 Każdy uczestnik zabiera ze sobą suchy prowiant podczas podróży oraz kwotę min.30 zł na obiad 

(posiłek) podczas przejazdu oraz w czasie powrotu 

 Przyjazd na miejsce zakwaterowania ok. godz. 19:00 (na miejscu kolacja)  

 Wyjazd w dniu 02.08.2017 r. po śniadaniu ok. godz. 7:00 – 8:00 .  

 Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania regulaminu kolonii i bezwzględnego 

stosowania się do tego regulaminu.  

 Jeżeli dziecko przyjmuje leki na stałe należy przekazać je bezpośrednio podczas zbiórki 

wykwalifikowanej Pani pielęgniarce – Zakaz przyjmowania jakichkolwiek leków przez dziecko bez 

wiedzy pielęgniarki.  

 

 

Informacje dla rodziców, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć 

w zebraniu. 
 

Rodzice, którzy nie uczestniczyli w zebraniu proszeni są o zapoznanie się z programem pracy na kolonii 

oraz z informacjami podawanymi na zebraniu. Regulaminy i zgody dostępne są w załączniku, które należy 

wydrukować i dostarczyć na miejsce zbiórki.  

 

 

  
 


