Każdy uczestnik zabiera :
Dokumenty:
• Legitymacja uczniowska
• Kserokopia karty szczepień

• ŚPIWÓR, JASIEK i PRZEŚCIERADŁO
• Przybory piśmiennicze i zeszyt
• Plecak na wspólne wycieczki
• ubiór i obuwie sportowe ( wygodna odzież)
stosowna do pogody odzież
• wystarczająca liczba bielizny i skarpet
• krótkie spodenki
•T-Shirts
•1-2 ciepłe swetry
• papcie
•nakrycie głowy ( czapka z daszkiem)
•ręcznik kąpielowy
•kurtka przeciwdeszczowa
•piżama

PRZYBORY TOALETOWE:
• szczoteczka i pasta do zębów
• mydło, żel pod prysznic
• ręczniki
• szampon
• grzebień, szczotka do włosów
• chusteczki higieniczne
• krem przeciwsłoneczny
• środki przeciw komarom i kleszczom !!!, wapno
• ewentualne leki

Pozostałe
•dobra książka/ książki, słownik polsko- niemiecki; mile widziane 
•różne gry planszowe, które powinny być podpisane
•płyty CD lub inne nośniki z muzyką na dyskotekę
Za wszelkie elektroniczne przedmioty typu: telefon, tablet, MP3, itp.
odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

„NIEZBĘDNIK”-

potrzebne rzeczy
podczas wymiany młodzieży
z gminy Nowe Miasto nad Wartą
i gminy Vestenbergsgreuth
10.08.- 19.08.2018.
Projekt dofinansowała
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Pt. 10. 08
So. 11.08.

Ni. 12.08.

Pon. 13. 08.

Wt. 14. 08.

Śr. 15. 08.
Czw. 16. 08.
Pt. 17. 08.

So. 18. 08.

Ni. 19.08.

Przyjazd, zakwaterowanie ok. godz. 18:00- przedstawienie planu,
przydzielenie sal/ wspólna kolacja/
Wspólne ustalenie reguł i zasad. Podział na grupy, przydzielenie zadań
i dyżurów ( grupy polsko- niemieckie). Animacje językowe- *gry i zabawy
integracyjne-„Dem Glücklichen schlägt keine Stunde.“ /„Szczęśliwi czasu
nie liczą.”/ wspólny wyjazd do Roguska - wspólne spędzenie czasu
w stadninie koni ADAMUS / wspólna dyskoteka
Wyjazd do Wrocławia/ wspólne zwiedzanie miasta – wizyta w Centrum nauki
Hydropolis - Warum Wasser so wichtig ist?/ Dlaczego woda jest tak
ważna?“
Wyjazd do Kórnika – „Oaza” – pływalnia, przejażdżka statkiem po jeziorze.
Warsztaty plastyczne: „Wir fühlen uns wie ein Fisch im Wasser“/
„Czujemy się jak ryba w wodzie“.
Warsztaty plastyczne p. Półtorak/ warsztaty „46 gute Gründe um Wasser
zu trinken!“ / „46 powodów, by pić wodę“, animacje językowe, warsztaty
taneczne: hip- hop, zumba/wspólne rozgrywki sportowe -kręgielnia Żerków
Święto zielarskie – Hermanów- wspólny pobyt na obchodach „Andere
Länder, andere Sitten.“/ „Co kraj, to obyczaj.”
Wyjazd do Gołuchowa - park linowy. Warsztaty przyrodnicze „Eile mit
Weile.“/ „Śpiesz się powoli.”
Wyjazd do Poznania – wspólne zwiedzanie starówki z przewodnikiem, wizyta
w Muzeum czekolady- warsztaty: „Etwas Süßes zum Trost“./ „Coś słodkiego
na pocieszenie“
Warsztaty kulinarne „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“/„Nie samym
chlebem człowiek żyje.” - zdrowe sałatki i soki, pomysł na kanapkę.
Wspólna ewaluacja projektu- przedstawienie wyników.
Ognisko pożegnalne z rodzinami.
Wspólne: pakowanie, sprzątanie i przygotowania do odjazdu
DZIĘKUJEMY za dofinansowanie projektu
Organizacji: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

„Dwa kraje, jeden cel! - łączymy młodych Polaków i Niemców“.

