BIAŁA SZKOŁA 2013
PODSUMOWANIE
Wykaz i opis zrealizowanych zajęć dydaktycznych (w formie lekcji i wycieczek)
1. Poniedziałek 18 marca
 Prezentacja: Tatry i Podhale
 Karty pracy: Flora i fauna Tatr
 Matematyka: Liczę setkami w zakresie tysiąca.
2. Wtorek 19 marca
 Izba Regionalna w Murzasichlu – zajęcia prowadził p. Adam Gąsienica;
- etymologia nazw miejscowych, genealogia społeczności góralskiej, legendy
zbójnickie, strój góralski męski i kobiecy, życie codzienne mieszkańców Podhala,
instrumenty muzyczne (dudy, trombita, fujarka, skrzypce) i piosenki miejscowe,
gwara góralska, styl zakopiański w architekturze, początki turystyki i ratownictwa
górskiego.
 Analiza techniki jazdy poszczególnych uczniów (na podstawie zdjęć) .
 Matematyka: Poznaję liczby trzycyfrowe. Zapisuję liczby trzycyfrowe.
3. Środa 20 marca
 Wycieczka piesza po wsi Ząb: panorama Tatr, przykłady stylu zakopiańskiego.
 Spotkanie z ratownikiem TOPR panem Michałem Tragarzem:
- historia ratownictwa górskiego w tatrach
- sprzęt ratowniczy
- zasady bezpieczeństwa w górach
- skialpinizm
 Język polski: Pożegnanie zimy. Na spotkanie z wiosną.
4. Czwartek 21 marca
 Wycieczka koleją linową na Kasprowy Wierch i skocznię narciarską w Zakopanem;
panorama Tatr, piętra roślin w górach.
 Język polski: Jedna jaskółka nie czyni wiosny.
5. Piątek 22 marca
 Wycieczka na Gubałówkę(dojazd autokarem) – zjazd kolejką do Zakopanego,
zwiedzanie kościoła Najświętszej Rodziny, spacer po Krupówkach, powrót kolejką na
Gubałówkę i autokarem do pensjonatu.

Pozostałe aspekty
1. Warunki mieszkaniowe
Pensjonat Staszelówka jest położony w centrum wsi Ząb, na wprost ośrodka zdrowia.
Budynek jest bardzo dobrze utrzymany i bardzo ciepły; pokoje są przestronne, dobrze
wyposażone, w każdym jest łazienka z prysznicem. Do dyspozycji dzieci i opiekunów jest
wiele sal, w których można spędzać wolny czas i prowadzić zajęcia; dzieci mogą korzystać
ze stołu bilardowego, ping-pongowego i tzw. piłkarzyków.

Z miejscowości Ząb można chodzić na piesze wycieczki na Gubałówkę lub w stronę
Czerwiennego, na co brakowało nam czasu.
2.

Wyżywienie
Posiłki – 3 razy dziennie, obfite i urozmaicone, z możliwością przygotowania 2. śniadania
z produktów udostępnionych dzieciom w czasie pierwszego posiłku;
Przykładowe menu
Śniadanie: płatki (2 rodzaje: czekoladowe i kukurydziane)z mlekiem; herbata, wędlina (2
gatunki), ser żółty, dżem, nutella, pieczywo;
Obiad: zupa (np. biały barszcz na swojskiej kiełbasie). Ziemniaki, klops w sosie
grzybowym, surówka z kapusty pekińskiej, kompot, ciasto domowe;
Kolacja: pieczywo, ser żółty, wędlina, dżem, spaghetti (lub zapiekanka etc.).

3. Opieka lekarska
W przypadku kłopotów zdrowotnych – możliwość korzystania z opieki lekarza w
tutejszym ośrodku; apteka – na miejscu.
4. Trening narciarski
Pensjonat Staszelówka dysponuje własnym stokiem narciarskim, z wyciągiem
orczykowym. Na terenie pensjonatu znajduje się narciarnia – dzieci przechowują tu swoje
narty i buty (buty są ogrzewane, suszone); uczniowie jeżdżą w grupach z
licencjonowanymi instruktorami PZN, przygotowanymi do pracy z dziećmi. W tym roku
dzieci jeździły w 5 grupach, w zależności od stopnia zaawansowania.
Uczestnicy obozu mogą korzystać także ze stoku w miejscowości Suche, niedaleko Zębu,
lub z innych stoków – dzieci były tam dowożone autokarem.
Poza sezonem byliśmy w zasadzie jedynymi użytkownikami stoków w Zębie i Suchem, co
znacznie podnosiło bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Najlepsi narciarze z grupy zjechali z panią Justyną i panem Filipem z Kasprowego
Wierchu.
5. Zajęcia dydaktyczne
Zajęcia odbywały się zgodnie z planem, na podstawie przygotowanych wcześniej
materiałów; tematy zajęć oraz tematy prelekcji były uzgodnione z nauczycielami edukacji
wczesnoszkolnej, tak, by nawiązywały do treści wskazanych w podstawie programowej
dla tego etapu edukacji.
6. Religia
W tutejszym kościele nie ma wieczornych mszy świętych; tutejszy ksiądz miał rekolekcje
dla swoich parafian i nie znalazł czasu, aby odprawić dla nas mszę święta w niedzielę.

