
Grupa wiekowa 8-13 lat
TURNUSY JEŹDZIECKIE – WAKACJE W SIODLE

II TURNUS 6-10.07.2020 r. 
III TURNUS 13-17.07.2020 r. 
VI TURNUS 03-07.08.2020 r. 
VIII TURNUS 17-21.08.2020r

Podstawa programowa – turnusy jeździeckie lato 2020

 » Program łączyć będzie ze sobą teorię z praktyką
 » Wykłady dotyczące koni, ich żywienia oraz zasad bezpiecznego przebywania w stajni.
 » Prelekcje dotyczące ciała i psychiki koni – czyli co każdy koniarz powinien wiedzieć o tych potężnych, 

płochliwych, wrażliwych zwierzętach, wiedza niezbędna do właściwego podejścia do konia i zrozu-
mienia jego odruchów.

 » Wspólne chwile” razem”- związane z turnusem jeździeckim ( opowieści o koniach, ich fizjologii, zacho-
waniach, legendy związane z końmi).

 » Dzieci będą miały okazje w znaczącym stopniu podnieść swoje umiejętności jeździeckie, opanować 
podstawy prawidłowej jazdy konnej w różnych chodach ( z wyłączeniem galopu) i dosiadach.

 » Dzieci będą miały możliwość nawiązać nowe przyjaźnie z osobami o podobnych zainteresowaniach, 
pokonać słabości , zbudować wiarę w siebie pokonując nowe wyzwania.

 » Zabawy: chrzest jeździecki i pasowanie na jeźdźca, konkurs pielęgnacji koni oraz wiele innych gier 
i zabaw nawiązujących do jeździectwa.

Cele edukacyjne:
 » propagowanie jazdy konnej jako formy aktywności fizycznej
 » ukazanie piękna konia w sztuce
 » kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za inne żywe istoty
 » dziecko będzie ukierunkowane na dostrzeganie korzyści wynikających z nauki jazdy konnej, współpracę 

z innymi, poszanowanie i zwracanie uwagi na potrzeby innej istoty żywej 



Dzień 1 - Charakterystyka konia
 » poznanie budowy, pokroju i umaszczenia
 » dzieci nauczą się dbania o higienę konia
 » będą umiały prawidłowo opisywać części ciała koni

Dzień 2 - Czyszczenie koni w praktyce
 » podstawy żywienia
 » schorzenia koni
 » dzieci nauczą się czyścić konia przed i po jeździe

Dzień 3 Siodłanie i kiełznanie
 » nauczymy się siodłania i prowadzenia konia
 » będziemy samodzielnie wsiadać na konie
 » poznamy rodzaje chodów konia

Dzień 4 - Zachowanie na ujeżdżalni
 » nauczymy się zasad zachowania na ujeżdżalni
 » poznamy podstawowe komendy i figury

Dzień 5 - Sprawdzenie umiejętności nabytych w ciągu tygodnia
 » gry i zabawy z końmi
 » tworzenie różnych fryzur na grzywach i ogonach koni
 » poznamy tradycje jeździeckie np. hubertus, wyścigi kumoterek

W programie m.in.
 » gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, 
 » gry rekreacyjne i zespołowe tj, badminton, kręgle, mini golf, piłka siatkowa 
 » zajęcia kreatywne



Dlaczego my? 

 » Szczególny charakter naszego turnusu wynika z wieloletniego doświadczenia w organizacji różnych 
form wypoczynku związanych z naturą i jeździectwem.

 » Na wszystkich zajęciach obowiązkowy kask/toczek jeździecki
 » Gwarantujemy materiały niezbędne do zajęć z końmi oraz zapewniamy sprzęt jeździecki.
 » Wszystkie zajęcia odbywają się na bezpiecznym, ogrodzonym, zamkniętym, zadaszonym placu.
 » Nasze konie są spokojne i łagodne
 » Gwarantujemy profesjonalne podejście do klienta, miłą i fachową obsługę, rzeczowe odpowiedzi na 

zadawane pytania oraz punktualność realizacji zajeć.
 » Dbamy o miłą, przyjazną atmosferę, oraz aby dzieci odnosiły się do siebie przyjaźnie, służąc sobie 

pomocą.
 » Nie tolerujemy agresji w stosunku do zwierząt
 » Nie zgadzamy się na przejawy dyskryminacji wobec uczestnika/ uczestników jazd z powodu wyglądu, 

umiejętności czy innych cech.
 » Stawiamy na dobrą zabawę oraz na ciągły kontakt z końmi i naturą.



I Turnus 29.06-3.07. 2020 r. SPORTOWO-REKREACYJNY 
„NA BOK KSIAŻKI, NA BOK PLECAK! STARTUJEMY! BĘDZIE HECA!”

II Turnus 6-10.07. 2020 r. SPORTOWO-REKREACYJNY 
 „AGENTKI I AGENCI DO ZADAŃ SPECJALNYCH”

Wakacje, wolne, a Wy spragnieni luzu, beztroski i odpoczynku? Przed nami 5 dni odprężających zabaw 
w miejscu, które sprzyja relaksowi, integracji i kreatywności. 

Zajęcia przeplatać się będą, ogromną dawką niezwykłych emocji, aktywnym wypoczynkiem na świeżym 
powietrzu i z dala od komputerów. Sami zobaczcie...

W programie m.in.
 » gry zespołowe: badminton, piłka nożna, koszykówka
 » kręgle i mini golf
 » plażowa piłka siatkowa na różne sposoby 
 » zajęcia w mini zoo
 » taktyczne gry terenowe 
 » odprężenie w leśnej strefie gier i zabaw: kółko i krzyżyk na drewienku, huśtawki, giga twister 
 » dyskoteka i karaoke

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 i łuku 
 » czytanie mapy, poszukiwanie skarbu
 » „olimpiada sprawności” na wesoło z dużą dawką sportu



III Turnus 13-16.07.2020 r. SPORTOWO-REKREACYJNY 
„SIATKARSKI TEAM ”

IV Turnus 20-24.07.2020r. PIŁKARSKI 
 „FOOTBALL TEAM”

TRENING CZYNI MISTRZA, dlatego jeśli chcesz dorównać najlepszym stwórz z nami profesjonalny 
SIATKARSKI TEAM. Podczas treningów będziemy doskonalić sprawność ogólną oraz takie umiejętności 
techniczne jak: 

 » Techniki odbić górnych i dolnych
 » Prawidłowa postawa siatkarska 
 » Doskonalenie serwów
 » Technika zbicia piłki i blokowania
 » Taktyka na boisku czyli jakich zasad przestrzegać, żeby dojść do zwycięstwa

Przedtreningowe rozrywki: ćwiczenia rozciągające i ogólnorozwojowe, doskonalenie zwinności, ćwicze-
nia nadgarstka, ramion, nóg.

Zdobyte umiejętności będziemy szlifować podczas rozgrywek wewnętrznych i turniejów.
Nie zabraknie gier i zabaw rekreacyjnych i integracyjnych m.in. podchody z zadaniami, gra w kręgle, tak-
tyczne gry zespołowe.

Tydzień z olbrzymią dawką piłkarskich emocji w duchu drużynowej rywalizacji FAIR PLAY. Podczas trenin-
gów będziemy doskonalić sprawność ogólną oraz takie umiejętności techniczne jak: 

 » prowadzenie piłki
 » drybling
 » podania i przyjęcia piłki 
 » odbieranie piłki przeciwnikowi
 » technika gry bramkarza
 » strategie, techniki i taktyka podczas meczu

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak powinna wyglądać prawidłowa rozgrzewka przed meczem i po-
znają jej fazy.



IV Turnus 20-24.07.2020r. REKREACYJNO-ARTYSTYCZNY 
„POSZUKIWACZE PASJI ”

V Turnus 27-31.07. 2020r. SPORTOWO-REKREACYJNY 
 „MINI LIGA”

Turnus różności tj. wielu dyscyplin sportowych, kreatywnych twórczości i kulinarnych wyzwań podczas 
którego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 

W programie m.in.
 » gry i zabawy połączone z nauką gry w tenisa
 » konkurencje piłkarskie i wyłonienie króla strzelców
 » zabawa w salon kosmetyczno-fryzjerski i konkurs na wystrzałową fryzurę
 » drużynowe zawody kulinarne na czas
 » zajęcia kreatywne: ecobiżuteria, ramki do zdjęć, bukiety okolicznościowe.

Sportowe rywalizacje połączone z grą fair play do świetny duet. Będziemy mogli się przekonać podczas 
tygodnia ligowych rozgrywek w różnych grach zespołowych i wakacyjnych zabawach. 

 » Ping pong
 » Siatkówka plażowa 
 » Kręgle 
 » Unihokej 
 » Siatkówka balonowa
 » Badminton 
 » Bitwa wodna



VI Turnus 3-7.08.2020r. PIŁKARSKI 
„FOOTBALL TEAM”

VI Turnus 3-7.08.2020r. JĘZYKOWY  
 „ACTIVE LANGUAGE”

Tydzień z olbrzymią dawką piłkarskich emocji w duchu drużynowej rywalizacji FAIR PLAY. Podczas trenin-
gów będziemy doskonalić sprawność ogólną oraz takie umiejętności techniczne jak: 

 » prowadzenie piłki
 » drybling
 » podania i przyjęcia piłki
 » odbieranie piłki przeciwnikowi
 » technika gry bramkarza
 » strategie, techniki i taktyka podczas meczu

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak powinna wyglądać prawidłowa rozgrzewka przed meczem i po-
znają jej fazy. 

Turnus, który łączy naukę języka angielskiego z aktywnością fizyczną i ruchem. Zdradzimy ciekawy spo-
sób na wykorzystanie umiejętności językowych w sporcie i zabawie.

Wszystkie zajęcia i aktywności zawarte w programie dnia będą prowadzone w języku angielskim, dając 
dzieciom możliwość naturalnego komunikowania się w języku obcym.

Nie zabraknie kreatywnego myślenia i wzmacnia umiejętności pracy zespołowej.

Zajęcia będą prowadzone przez szkołę Perfect School.



VIII Turnus 17-21.08 r. PIŁKARSKI 
„FOOTBALL TEAM”

Tydzień z olbrzymią dawką piłkarskich emocji w duchu drużynowej rywalizacji FAIR PLAY. Podczas trenin-
gów będziemy doskonalić sprawność ogólną oraz takie umiejętności techniczne jak: 

 » prowadzenie piłki
 » drybling
 » podania i przyjęcia piłki
 » odbieranie piłki przeciwnikowi
 » technika gry bramkarza
 » strategie, techniki i taktyka podczas meczu

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak powinna wyglądać prawidłowa rozgrzewka przed meczem i po-
znają jej fazy. 

VII Turnus 10-14.08. 2020 r. SPORTOWO-REKREACYJNY 
 „PÓŁKOLONIJNY TEAM BUILDING”

Dużo śmiechu, współpraca i zdrowa rywalizacja to główne hasła, które będą nam przyświecać podczas 
zajęć team buildingowych. 

W programie m.in.
 » wyścig na skrzynkach i odszyfrowanie tajemniczego klucza
 » giga twister na trawie
 » budowa ruchomej rynny i konkurencja przelewania wody na czas
 » przeciąganie liny i wyścigi na nartach
 » leśny tor przeszkód



IX Turnus 24-28.08. 2020r SPORTOWO-REKREACYJNY 
 „FAIR PLAY JEST OK”

Sport to zdrowie ? TAK, ale pod jednym warunkiem, że gramy fair play zarówno w stosunku do innych jak 
i do siebie samego. Podczas wielu konkurencji i gier sportowych będziemy uczyć jak zdrowo i z korzyścią 
dla wszystkich uprawiać sport. Poznamy m.in. zasady zdrowego żywienia, jak bezpiecznie trenować oraz 
jak przyjmować porażki. 

Dodatkowo programie m.in.
 » siatkówka, badminton i piłka ręczna
 » leśny tor przeszkód i konkurencje grupowe
 » turnieje sportowe
 » tenis, soft tenis, badminton



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


