
Grupa wiekowa 5-7 lat
I Turnus 29.06-3.07 REKREACYJNY

„NA BOK KSIĄŻKI NA BOK PLACEK STARTUJEMY BĘDZIE HECA!”

II Turnus 6-10.07 NAUKOWY 
„DOMOWE LABORATORIUM”

Wakacje to czas odpoczynku, nowych przygód, znajomości, dlatego w pierwszym tygodniu rozkręcamy 
się na letnią przygodę. Uczestników czeka dużo aktywności na świeżym powietrzu, wesołej integracji 
i kreatywnej zabawy. 

W programie m.in.
 » warsztaty integracyjne na szybką adaptację w nowej grupie 
 » wyraź siebie, czyli warsztaty kreatywności - budowa hawajskiej scenografii 
 » zabawy terenowe w lesie i ogrodzie: tajemniczy list w butelce, poszukiwanie skarbu, podchody z za-

gadkami
 » odprężenie na huśtawce
 » sensoryka gołych stópek 
 » FITNES KIDS na zielonej trawce

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

W programie m.in.
 » zabawa w detektywa pt. w pogoni za tęczą, co barwi wodę?
 » wodne eksperymenty: tornado w szklance, erupcja wulkanu, ciecz newtonowska 
 » wodna bitwa balonowa 
 » dowiemy się jak działają nasze zmysły: smaku, dotyku, wzroku, słuchu i węchu
 » hodowla kryształów
 » kolorowy piasek kinetyczny
 » spektakularny pokaz chemiczny



III Turnus 13-16.07 ARTYSTYCZNO-OGRODNICZY 
„OGRÓDEK JAK MALOWANY”

IV Turnus 20-24.07 KULINARNY 
„APETYT NA ŚWIAT”

Na uczestników czekają zajęcia edukacyjne z zakresu działań ogrodniczych i plastycznych poprzez 
praktyczne zajęcia z roślinami i sztuką otaczającej nas przyrody. 

W programie m.in.
 » projektowanie warzywnego ogródka czyli: czy ziemniak może być sąsiadem pomidora? 
 » założenie ogródka z warzywami i kwiatami
 » nauka eko pielęgnacji roślin i odpowiedzialności poprzez systematyczną pracę w mini ogródku
 » zajęcia kreatywne: wykonanie ogrodu w słoiku
 » warzywny targ ze własnoręcznie wykonanych stworków i potworków

Zapraszamy na kulinarny zawrót głowy. Wyruszymy w podróż podczas, której poznamy nowe smaki 
i zapachy 

W programie m.in.
 » KUCHNIA JAPOŃSKA – kolorowe sushi i nauka jedzenia pałeczkami 
 » KUCHNIA BRAZYLIJSKA – egzotyczny koktajl pod parasolem 
 » KUCHNIA WŁOSKA – pizza z ulubionymi składnikami 
 » KUCHNIA GRECKA – kolorowa sałatka fit 
 » LODOWA ANTARKTYDA – własnoręcznie przygotowanie lodów
 » Konkurs kulinarny z super nagrodami dla Master Szefa, m.in. zagadki o gotowaniu, test smaku i doty-

ku, jedzenie ryżu pałeczkami na czas



V Turnus 27-31.07 ARTYSTYCZNY 
„KREATYWNE LATO”

VI Turnus 3-7.08 PRZYGODOWY 
„INDIAŃSKA PRZYGODA”

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. 

W programie m.in.
 » artystyczna rozgrzewka m.in. rysowanie węglem, malowanie lasu pomponami
 » ramka na zdjęcia z makulatury 
 » projektowanie własnej koszulki
 » tęczowy ryż w słoiku
 » wakacyjna biżuteria 
 » wakacyjna biżuteria

Przenosimy się na Dziki Zachód i poznajemy kolorowy świat Indian oraz ich życie, kulturę i obyczaje.

W programie m.in.
 » losowanie KAPITANA DNIA 
 » wykonanie indiańskich pióropuszy, kamuflaż w lesie
 » budowa indiańskiej wioski 
 » amulety/bransoletki/łapacze snów/ malowanie kamieni 
 » test sprawnościowy: przeciąganie liny, rzuty podkową, strzelanie z procy 



VII Turnus 10-14.08 PODRÓŻNICZY 
„WYPRAWA ŚMIAŁKÓW ”

VIII Turnus 17-21.08 REKREACYJNO – SPORTOWY 
„BAJKOLANDIA”

Na uczestników czeka super zabawa i mnóstwo ciekawostek z różnych stron świata.

W programie m.in.
 » ARENA GRECKA – wyścigi rydwanów, nauka greckiego tańca ludowego, ceramiczne ozdoby
 » ZDOBYWCY DZIKIEGO ZACHODU – kowbojski tor przeszkód, budowa indiańskiej wioski, przejażdżki 

na kucykach
 » AFRYKA DZIKA i wyprawa na poszukiwanie diamentów
 » WIZYTA W JAPONI - malowanie kwitnącej wiśni, salon piękności Gejszy i naszyjniki z kwiatów

Ulubione bajki i ich bohaterowie będą dla nas inspiracją do aktywnej zabawy i twórczości. Czeka nas 
wiele ruchu i przygód na łonie natury. 

W programie m.in.
 » SMERFY – tor przeszkód smerfa Ciamajdy, budowanie wieży Gargamela, kącik piękności Smerfetki 
 » KRÓL LEW czyli przetrwanie na Sawannie: zabawy terenowe, kamuflaż w lesie, budowanie szałasów
 » ANGRY BIRDS – konkurs rzutów byle czym, kuleczkowe szaleństwo, gra w kręgle
 » CO W TRAWIE PISZCZY – gry i zabawy na zielonej łące, spotkania ze zwierzętami w mini zoo, wielki 

turniej małych pszczółek



IX Turnus 24-28.08 PRZYGODOWY 
„MEDINCUS ACTIVE CAMP ”

Tydzień aktywnej zabawy podczas którego nauczymy się współpracy w grupie, wzajemnego szacunku 
i zasad fair play podczas zabaw i konkurencjach grupowych. 

W programie m.in.
 » konkurencje z linami: przeciąganie liny, sieć pajęcza, przeprawa przez ruchomy most
 » integracyjne zabawy ruchowe z wykorzystaniem przeróżnych rekwizytów m.in. hula hop, wielkie piłki 

balonowe, makarony basenowe
 » kółko i krzyżyk na drewienku
 » giga twister w ogrodzie
 » wyścig na skrzynkach



UWAGA!!!
Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną program półkolonii oraz forma pro-
wadzenia zajęć może ulec zmianie o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy drogą mailową lub telefo-

niczną.

Informacje dodatkowe:

1. Zajęcia tematyczne nawiązujące do tematyki wybranego turnusu stanowią cześć ramowego progra-
mu dnia. 
Nie zabraknie ulubionych: 

 » zabaw terenowych
 » zajęć i konkurencji sportowych
 » gier zespołowych i rekreacyjnych m.in. piłka nożna i siatkowa, tenis ziemny, mini golf, 

kręgle, przejażdżki na kucykach
 » zajęć kreatywnych
 » zabaw tanecznych i karaoke

2. Większość zajęć odbywa się na świeżym powietrzu m.in. w lesie, mini zoo, ogrodzie i boiskach ze-
wnętrznych dlatego: 

 » każdy z uczestników powinien mieć ubrania stosowne do zabaw plenerowych, aktywno-
ści na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosfe-
rycznych (mokra trwa, błoto, deszcz, słońce, wiatr), w tym m.in.: kalosze, obuwie sporto-
we, czapka z daszkiem, kurtka przeciwdeszczowa, ubranie na zmianę,

 » każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać krem z filtrem oraz preparaty ochronne 
przed komarami i kleszczami. 

Dane kontaktowe

Ośrodek Medincus Active
Tel. +48 512 482 202

ul. Mokra 1, Kajetany, 05-830 Nadarzyn


