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Program zajęć
AKTYWNA ZIMA w Ośrodku Medincus Active 

to 2 tygodnie wspaniałej przygody i beztroskiej zabawy. 

Dzięki różnorodnym tematom przewodnim w poszczególnych turnusach 
z pewnością, każdy znajdzie coś dla siebie. 

Opracowany program pozwala dziecku na wszechstronny rozwój, 
naukę poprzez zabawę i aktywny wypoczynek. 

Główne założenia programu: 

→ aktywność fizyczna
→ rozwój emocjonalny

→ nauka pracy w grupie i zawieranie przyjaźni
→ rozwijanie i kształtowanie zainteresowań

→ kontakt z przyrodą
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Grupa wiekowa 5-7 lat
I TURNUS – REKREACYJNO-ARTYSTYCZNY 

PT. „BARWY KREATYWNEJ ZABAWY”

Przeniesiemy się do kreatywnego świata w którym odkryjemy kolory na nowo. 
Zafundujemy sporą dawkę frajdy i świetnej zabawy

ZIELONY PONIEDZIAŁEK 
Zabawa terenowa „ tropem Zgredka” 

Zrobienie glutojada zielonego 
Marionetki i kukiełki z zielonych warzyw i owoców

CZERWONY WTOREK
Inscenizacja bajki „czerwony kapturek”

Czerwone korale – biżuteria nie tylko dla dziewczynek 
Zabawy taneczne

NIEBIESKA ŚRODA 
Jakie farby daje kolor niebieski? Czyli zabawa w mieszanie kolorów, 

Pływa …. nie pływa …. - doświadczenia z wodą
Smerfne ciasteczka 

POMARAŃCZOWY CZWARTEK
Hawaje w środku zimy – pomarańczowe koktajle i desery 

Marchewkowe opaski na głowę

BIAŁY PIĄTEK 
Sztuczny śnieg i mróz – eksperyment chemiczny

Zimowe konkurencje: wyścigi sań, bitwa na śnieżki, 
 Pidżama party i imprezowe zakończenie turnus



MEDINCUS
ACTIVE

SPORT REKREACJA PRZYGODA®

AKTYWNA
ZIMA 
AKTYWNA
ZIMA 

W Ośrodku Medincus Active

Grupa wiekowa 5-7 lat
II TURNUS – REKREACYJNY 

PT. „AKADEMIA TWÓRCZEJ ZABAWY” 

W naszej Akademii, każdego dnia czeka mnóstwo ciekawych zajęć i ekscytujących zabaw, które z pewnością 
przypadną do gustu naszym małym gościom. W programie m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy 

terenowe, zajęcia kreatywne i praktyczno-techniczne.

PONIEDZIAŁEK – „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Dzień pełen sportowych konkurencji i zabaw. Stworzymy własne pole do twórczej pracy, w której powstaną 
sportowe koszulki, flagi i transparenty. Przygotujemy zdrowy posiłek, który dostarczy nam dużo energii na 

następny dzień

WTOREK – „Małe laboratorium” 
W naszym małym laboratorium czeka prawdziwa eksplozja ! Stworzymy kolorowe glutki, wybuchowe 

wulkany, sztuczny kolorowy śnieg i poznamy magiczne właściwości czerwonej kapusty. 

ŚRODA – „Piracka przygoda” 
Stworzymy statek i flagę piracką. Sprawdzimy swoje umiejętności w grach i zabawach sprawnościowych, by 
potem wyruszyć na poszukiwanie ukrytego skarbu. Stworzymy błękitny ocean w butelce i kolorową plażę. 

CZWARTEK – „ Kosmiczne wyprawy” 
Pierwszego dnia uczestnicy Akademii wyruszą na podbój kosmosu. Wykonamy kosmiczną rakietę i strój 

kosmonauty oraz wyruszymy w poszukiwanie księżycowych kamieni ukrytych w lesie. Podczas gier i zabaw 
poznamy planety z odległej galaktyki.

PIĄTEK – „Karuzela” 
Ostatniego dnia warsztatów na naszych uczestników czeka prawdziwy zawrót głowy m.in. gry i zabawy, które 

cieszyły się największym zainteresowaniem, gra w kręgle, kolorowe przebieranki, malowanie byle czym. 
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Grupa wiekowa 8-13 lat
I TURNUS – PIŁKARSKI 

„PIŁKARSKIE ORŁY” 

Podczas pięciodniowych treningów będziemy rozwijać specjalistyczne umiejętności piłkarza jak również 
wielokierunkową sprawność fizyczną. Zajęcia ruchowe będą przeplatane chwilami relaksu i zajęciami 

kreatywnymi. W programie: turnieje wewnętrzne, gra jeden na jeden, ćwiczenia koordynacyjne  
i sprawnościowe, gry i zabawy ruchowe, oglądanie najlepszych piłkarzy na świecie (technika i taktyka), 

konkursy wiedzy o piłce nożnej

PONIEDZIAŁEK 
„Szybciej, wyżej, mocniej”. Pierwszego dnia sprawdzimy umiejętności młodych piłkarzy 

na torze przeszkód i w zadaniach na koordynację.

WTOREK 
Będziemy doskonalić podania i przyjmowanie piłki. Młodzi piłkarze dowiedzą się 

jaka jest sygnalizacja sędziowska. 

 ŚRODA
Trzeciego dnia będziemy doskonalić poruszanie się po boisku oraz optymalizować naszą 

grę w ataku i obronie. Ponadto będziemy podpatrywać jak grają najlepsi.

CZWARTEK
Dzień czwarty poświęcimy na doskonalenie stałych fragmentów gry oraz poznamy 

na czym polega gra bramkarza.

PIĄTEK
Na zakończenie zgrupowania zagramy kilka sparingów

 i wyłonimy zwycięzców Turnieju Medincus Active 
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Grupa wiekowa 8-13 lat
I TURNUS – SPORTOWY 

„DO KOLORU DO WYBORU” 

PONIEDZIAŁEK – „WITAJ PRZYGODO”
Dzień wypełniony zabawami integracyjnymi, które pozwolą wszystkim uczestnikom dobrze się poznać. 

A podczas zabaw terenowych nauczymy się szybkiego reagowania, pewności siebie 
i współpracy w grupie. 

WTOREK – „DZIEŃ Z PIŁKĄ”
Dzień zupełnie zakręcony a to wszystko za sprawą piłek i piłeczek. Poznamy zasady i zagramy

 m.in. w piłkę nożną, unihokeja, kręgle i balonową siatkówkę. 

ŚRODA – „DZIEŃ Z RAKIETĄ”
Uwaga startujemy z rakietą w ręku! Tego dnia sprawdzimy się w grze w squash-a, ping ponga, 

tenisa oraz badmintona, które wprowadzą uczestników półkolonii w klimat rywalizacji fair play.

CZWARTEK – „W TERENIE” 
Przed nami strategiczna gra terenowa oraz podchody z zadaniami. 

A po powrocie gorąca czekolada dla rozgrzanie. 

PIĄTEK – „ROZGRYWKI MEDINCUS CUP ”
Turniej konkurencji sportowych m.in. unihokej, baloniada, ringo, piłka nożna, piłka siatkowa,

 rzuty do kosza, rzut do celu.
Zakończenie półkolonii. Podsumowanie. Wręczenie pamiątkowych dyplomów.
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Grupa wiekowa 8-13 lat
II TURNUS – SPORTOWO-REKREACYJNY 

PONIEDZIAŁEK – „POZNAJMY SIĘ”
Zabawy integracyjne i gry zespołowe które pozwolą uczestnikom dobrze się poznać. 

Zagramy w sportowe kalambury oraz dawne gry podwórkowe. 

WTOREK – „PIŁKA W GRZE”
Piłka nożna, tenis, unihokej czy kręgle są nam dobrze znane dlatego tym razem 

zagramy w nowej, ciekawej odsłonie. 

ŚRODA – „KOŃ W SPORCIE”
Sport to również konie, poznamy dyscypliny jeździeckie, tradycje związane z końmi 

w Polsce i na świecie. Spróbujemy swoich możliwości jeździeckich. 

CZWARTEK – „LEKKOATLETYKA”
Będziemy biegać, skakać….konkurować indywidualnie i grupowo, w terenie i na hali. 

W programie zagadki do odgadnięcia, ukryte niespodzianki do odnalezienia 
czyli podchody z lekkoatletyką w tle. 

PIĄTEK – „IGRZYSKA NA WESOŁO”
W programie: konkurencje sprawnościowe, wesoły tor przeszkód i gry zespołowe 

z zasadą fair-play w roli głównej. Na koniec wręczenie nagród dla zwycięzców
 i pamiątkowych dyplomów. 


