
PROGRAM ZAJĘĆ 

AKTYWNE WAKACJE w Ośrodku Medincus Active, to aż 10 tygodni 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

Grupa wiekowa 5-7 lat
I turnus 24-28.06.2019 - REKREACYJNY 

„NA BOK KSIAŻKI, NA BOK PLECAK! STARTUJEMY! BĘDZIE HECA!!!”.

Czas odpocząć od obowiązków szkolnych, więc przed nami tydzień relaksu i beztroskiej zabawy. 
W programie m.in.

• wielkie otwarcie wakacyjnej przygody,
• aktywna integracja,
• wyraź siebie, czyli warsztaty kreatywności,
• podwórkowe gry zespołowe: piłka nożna, badminton, wodny baseball, dwa ognie, guma, klasy,
• gry i zabawy terenowe, 
• odprężenie na huśtawce, 
• sensoryka na wesoło, 
• zabawy z wodą w roli głównej
• FITNES KIDS na zielonej trawce.



II  turnus 1-5.07.2019 - NAUKOWY 
„POMYSŁOWY DOBROMIR”.

Ciekawość i pasja to tematy przewodnie turnusu naukowego. Podczas 5 dni zajęć zamienimy się w odkrywców 
i wkroczymy w niezwykły świat nauki.

Na mini warsztatach z biologii, anatomii, chemii i fizyki:

• stworzymy i przetestujemy odlotowy balonik,
• wywołamy tornado w butelce, trzęsienie ziemi i erupcję wulkanu,
• dowiemy się jak działają nasze zmysły: smaku, dotyku, wzroku, słuchu i węchu,
• stworzymy własne laboratorium a w nim: chemiczne mikstury, śmieszne glutki i kolorowe rośliny.
• pokaz naukowy – suchy lód, pasta dla słonia, chemiczna lokomotywa.

III  turnus 8-12.07.2019 - KULINARNY
„SMAKIEM PO MAPIE”

Zapraszamy na pyszny zawrót głowy. Wyruszymy w podróż dookoła świata podczas, której poznamy nowe 
smaki i zapachy: 

• Stany Zjednoczone –  ZDROWY FAST FOOD czyli zielony mini hamburger, 
• Brazylia – egzotyczny koktajl, 
• Włochy – pizza z ulubionymi składnikami 
• Grecja –  kolorowa sałatka czyli „coś z niczego”
• Polska – piernikowe szaleństwo i piknik na świeżym powietrzu. 

Po szkoleniu z gotowania, przyjdzie czas na sprawdzenie nabytych umiejętności. Wcielimy się w zawodowych 
kucharzy i weźmiemy udział w kulinarnym show, podczas którego nasze dania oceni zacne JURY. 



IV turnus 15-19.07.2019 - REKREACYJNO–SPORTOWY 
„BAJKOWA PODRÓŻ” 

Naszych poszukiwaczy przygód zabierzemy w bajkową podróż mapą podczas której wcielimy się ulubione 
postacie z bajek.

• Disco robaczki - tańce wygibańce w przebraniu, zabawy ruchowe z wykorzystaniem materiałów 
animacyjnych

• Kraina Lodu - poszukiwanie renifera Svena(wizyta w mini zoo   połączona z karmieniem zwierząt), 
przejażdżki na kucyku,

• Angry Birds – konkurs rzutów byle czym, kuleczkowe szaleństwo,
• Auta – tor z przeszkodami i wyścig o trofeum Złotego Tłoka, gra w kręgle

V turnus 22-26.07.2019 - PRZYRODNICZY 
„PRZYRODA, PRZYRODA KAŻDEJ CHWILI SZKODA”.

Dlaczego powinniśmy dbać o zwierzęta? Co potrzebne jest do życia roślinom? Czy tylko zebra ma paski? Na 
te i wiele pytań odpowiemy podczas pięciu dni spotkań z przyrodą.
Na naszych małych tropicieli przyrody czeka wiele atrakcji m.in.:

• zajęcia w mini zoo i karmienie zwierząt, 
• budowa wymarzonego ZOO przy pomocy pudełek, patyczków, zapałek, kawałków materiałów, bibuły, 

kolorowego papieru, kredek i plasteliny,
• założenie własnego ogródka, 
• eksperymenty przyrodnicze: chmura w butelce, sól ze słonej wody, 
• konkurs na wykonanie ślimaka z masy solnej i gliny,
• segregacja śmieci na wesoło: wykonanie ducha śmieciucha z gazet, kartonów i plastikowych butelek.



VI turnus 29.07-2.08.2019 - KULINARNY
„TALERZ W KOLORACH TĘCZY”

Przed nam tydzień kulinarny pełny fantazji i kolorowych wariacji na talerzu. Każdego dnia przygotujemy 
potrawy z jednym kolorem tęczy w roli głównej. 

• czerwony poniedziałek – truskawkowy deser w pucharku, 
• pomarańczowy wtorek – koktajl mocno pomarańczowy z hawajską dekoracją,  
• żółta środa - czyli szaszłyki i koreczki z żółtym serem w roli głównej, 
• zielony czwartek –  sałatka z czterech zielonych składników,   
• niebieski piątek – smerfne muffinki  

A ostatniego dnia kulinarnych fantazji przygotujemy i wspólnie udekorujemy tęczowy tort !!!

VII turnus 5-9.08.2019 - PODRÓŻNICZY 
„MAŁY REPORTER ”.

PROSZĘ WSIADAĆ, DRZWI ZAMYKAĆ! wyruszamy w niezwykłą podróż podczas której wcielimy się 
w małych reporterów. Przed nami tydzień pełen egzotycznych przygód i ciekawostek z dalekich zakątków 
świata:

• weźmiemy udział w greckiej olimpiadzie i zatańczymy wesołą zorbę,
• przejdziemy przez kowbojski tor przeszkód i wcielimy się w wojowników Dzikiego Zachodu, 
• odwiedzimy Afrykę i wyruszymy na poszukiwanie diamentów,
• zbudujemy wesołą wioskę na Madagaskarze i wyruszymy na tajną misję w gęstej dżungli,
• poznamy najdziwniejsze miejsca na ziemi na wielkiej grze planszowej.

Zanim jednak wyruszymy w daleką wyprawę, przejdziemy test dzielnego podróżnika i dowiemy się jak 
bezpiecznie zwiedzać świat.  



VIII turnus 12-16.08.2019 - REKREACYJNY  
„AGENTKI I AGENCI DO ZADAŃ SPECJALNYCH”

Czeka nas tydzień pełen wyzwań, jakie niesie przyroda. Stawiamy czoła zagrożeniom w lesie
oraz poznamy zasady bezpiecznej zabawy. Nauczymy się jak dać sobie radę w nietypowych sytuacjach, jak 
samotnie przetrwać z daleka od cywilizacji, zbudować schronienie, pokonać przeszkody terenowe.

W programie m.in. 
• budowa obozowiska, kamuflaż terenowy, 
• strategiczne gry terenowe,
• wycieczki do lasu z atlasem roślin i zwierząt/poszukiwanie śladów zwierząt, 
• budowa procy, oszczepu, łuku, tratwy,
• czytanie mapy, poszukiwanie skarbu, 
• „ splot cobra” bransoletki survivalowe, 
• „olimpiada sprawności” na wesoło z dużą dawką sportu.  

IX  turnus 19-23.08.2019 - ARTYSTYCZNY 
„Kreatywne lato”

Przyszła pora na inspirujący tydzień z serii „ZRÓB TO SAM”. Każdego dnia poznamy klasyczne techniki w 
nowej odsłonie atrakcyjnej dla każdego malucha. Z przedmiotów codziennego użytku stworzymy rzeczy, które 
będą miały za zadanie przedłużyć nam wspomnienia z wakacji. 

• artystyczna rozgrzewka m.in. rysowanie węglem drzewnym, malowanie na folii, kredkami pastelowymi, 
• projektowanie własnej koszulki,
• tęczowy ryż, 
• wakacyjna girlanda do pokoju, 
• wakacyjna biżuteria. 



X  turnus 26-30.08.2019 - PRZYGODOWY 
„KARUZELA”

W ostatnim tygodniu wakacji  czeka nas prawdziwy zawrót głowy  m.in. gry i zabawy, które cieszyły się 
największym zainteresowaniem przez ostatnie tygodnie.

• kolorowy pokaz mody na zielonej trawce, 
• budowa statku pirackiego i poszukiwanie ukrytego skarbu, 
• błękitny ocean w butelce, 
• bitwa wodna z balonami, 
• malowanie byle czym: szczoteczki do zębów, rolki po papierze, plastikowe butelki.
• dawne gry i zabawy podwórkowe.


