مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام دوره:
روشا گردی در شهر بازی بیلینو (نخستین پارک بازی عمرانی کشور)
توضیح دوره:
در تمامی کشورهای پیشرفته برای آموزش دانش آموزان در اوقات فراغتشان برنامه ریزی دقیق انجام می شود .اگر دانش
آموزان پس از اتمام مدرسه اوقات خود را تنها به تفریح بگذرانند از محیط مدرسه دور شده و آموزش در سال جدید تحصیلی
برایشان دشوار می شود .بنابراین اردوهای تابستانه می تواند در این زمینه یاری رسان باشد .با توجه به استفاده از محیط های
باز و با امکانات جدید و آشنایی با طبیعت ،اردو می تواند زمینه خالقیت و نوآوری دانش آموزان را فراهم کند و کمک کند تا
به دور از محیط بسته کالس ایده های خود را عنوان و اجرا کنند .دانش آموزان در محیط باز می توانند به ورزش و تحرک
بپردازند و این کار به رشد جسمانی و روحیه آنها کمک می کند.
اهداف







فراهم کردن فضایی جهت بازی ،سرگرمی و تفریح کودکان
توجه به خالقیت و کنجکاوی کودکان در حوزه ساخت و ساز و تجهیزات راه سازی و ساختمان سازی
فراهم کردن زمینه ای برای کسب تجربه و یادگیری برای کودکان
آشنا ساختن کودکان با مسائلی مانند ساخت و ساز و راه سازی و ماشین آالت مربوط به آن
برانگیختن انگیزش و عالقه کودکان نسبت به ساخت و ساز
مدیریت بهینه و مطلوب اوقات فراغت کودکان

مخاطبین
مخاطبین این دوره کودکان  6تا  11سال می باشند.

02166054958 – 66046018 - 66164670

info@roshaac.ir

www.roshaac.ir

مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

زمانبندی روشا گردی در شهربازی بیلینو

روشا گردی در شهربازی بیلینو
ساعت

شرح

10:45

پذیرش و شرح روشا گردی

 11الی 12

آشنایی و بازی کودکان با وسایل و تجهیزات ساختمانی و راه سازی(شامل  9ماشین مکانیکی).
بازی و تفریح در چرخ و فلک و کشتی .شن بازی و ماسه بازی در محوطه شهربازی

 12الی 12:30

بازی و اموزش در فضای پارک و استفاده از امکانات مجموعه

نکته:







مبلغ ثبت نام جهت بازدید از شهربازی بیلینو در سایت های مختلف بین  400000تا  470000ریال میباشد .که
شما تنها با پرداخت 330هزار ریال می توانید عالوه بر استفاده از کلیه ماشین آالت مجموعه از امکانات تفریحی
مجموعه (چرخ و فلک و کشتی و ماسه بازی) هم استفاده نمایید .الزم به ذکر است در اغلب تورهای تفریحی امکان
استفاده از کلیه امکانات مجموعه میسر نمی باشد و فقط کودکان امکان استفاده از  2یا  3مورد از تجهیزات مکانیکی
را دارند.
والدین می توانند در صورت تمایل پس از پایان بازی در مجموعه بیلینو از فضا و امکانات پارک شامل میز تنیس و
زمین بدمینتون و زمین بازی و ...استفاده نمایند .در صورت استفاده از امکانات فوق وسایل و تجهیزات ورزشی (توپ
و راکت و )..به همراه داشته باشید.
کودکان می توانند به همراه پدر و مادر خود در مجموعه حضور داشته باشند.
شروع این روشا گردی از ساعت 10:45صبح و پایان آن ساعت  12:30می باشد .لطفا با تدبیر والدین گرامی در
ساعت مقرر نواندیشان در محل برگزاری حاضر باشند.

 یک روز قبل از شروع برنامه با شما تماس گرفته خواهد شد و هماهنگی های الزم صورت می پذیرد.
 جهت کسب اطالعات بیشتر شما می توانید با شماره تماس  66054958تماس حاصل فرمایید.
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