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Dla dzieci w wieku
5-7 i 8-13 lat

Aktywne wakacje w Ośrodku Medincus Active

to ponad 9 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 w otoczeniu przyrody i zwierząt.
Główne założenia programu:

→ aktywność fizyczna,

→ rozwój emocjonalny i ruchowy,

→ kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdolności praktycznych,
→ nauka pracy w grupie i zawieranie przyjaźni,
→ rozwijanie i kształtowanie zainteresowań,
→ kontakt z przyrodą,
→ atrakcyjny wypoczynek Twojego dziecka blisko domu.
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TURNUS I SPORTOWO-REKREACYJNY

„Wakacje pełne w atrakcje”
(28.06-2.07.2021)
Przed nami tydzień rozpoczynający długo wyczekiwane wakacje. Wprawiamy Was w dobry nastrój
i dlatego w pierwszym tygodniu stawiamy na beztroską zabawę, zawieranie nowych znajomości i aktywny relaks na świeżym powietrzu.
W programie m.in.

→
→
→
→
→
→
→
→
→

wielkie otwarcie wakacyjnej przygody,
aktywna integracja,
wyraź siebie, czyli warsztaty kreatywności w plenerze,
gry i zabawy terenowe,
wielkie bańki mydlane,
odprężenie na huśtawce,
sensoryka na wesoło,
wizyty w mini zoo i edukacyjne spotkania ze zwierzętami,
FITNESS KIDS na zielonej trawce.

TURNUS II PRZYRODNICZY

„Przyroda to przygoda”
(5-9.07.2021)
Ile kolców ma jeż? Czy alpaki plują? Kiedy papuga ma różowe policzki? Czy oko ślimaka odrasta? 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 makiety ZOO przy pomocy pudełek, patyczków, zapałek, kawałków materiałów, bibuły,
kolorowego papieru, kredek i plasteliny,
założenie własnego mini ogródka,
teleturniej wiedzy o zwierzętach,
przyroda z masy solnej i gliny,
sekretne życie lasu: warsztaty w terenie, podczas których,
dowiemy się jakie skarby ukrywa nasz las i ogród: zwierzęta, ptaki, kwiaty, drzewa.
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TURNUS III REKREACYJNY

„Bajkowa przygoda”
(12-16.07.2021)
Ulubione bajki i ich bohaterowie będą dla nas inspiracją do aktywnej zabawy i twórczości.
Wcielimy się w wybrane postacie i wspólnie przeżyjemy to, co nas fascynuje na kartach książek.
W programie m.in.

→
→
→
→

PRZYGODY SMERFÓW – leśny tor przeszkód smerfa Ciamajdy, budowanie wieży Gargamela
z pudełek, kącik piękności Smerfetki, plener z Malarzem,
ANGRY BIRDS – konkurs rzutów do celu, kuleczkowe szaleństwo, tor przeszkód
i śmieszne konkurencje z jajkami,
JAŚ i MAŁGOSIA – budowa pysznej chatki Baby Jagi z herbatników, lukru, kolorowych posypek,
SĄSIEDZI – ekomajsterkowanie czyli recykling z rolek, nakrętek i butelek.

TURNUS IV KULINARNY

„Kuchenne eksperymenty”
(19-23.07.2021)
Kuchnia to nie tylko miejsce do przyrządzania posiłków. Kuchnia to również wielkie laboratorium, w którym można doświadczać, eksperymentować i badać.
Czy jajko umie pływać? Czego boją się balony w kuchni? Czy ziemniaki służą tylko do jedzenia?
Na te i wiele ciekawych pytań odpowiemy sobie podczas kuchennych eksperymentów. Nie zabraknie
również przyrządzania własnych smakołyków.
W programie m.in.

→
→
→
→

eksperymenty kuchenne: kolorowa lawa, pieczątki z ziemniaków, ciecz newtonowska,
warsztaty pozyskiwania naturalnych barwników,
własnoręcznie wykonane farby do malowania pędzlami,
przygotujemy pyszne dania bez gotowania m.in. owocowe szaszłyki, warzywne sałatki, wakacyjne
koktajle.
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TURNUS V REKREACYJNO-ARTYSTYCZNY

„W krainie zabaw twórczych”
(26-30.07.2021)
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 pomponami na folii,
ramka na zdjęcia z kartonu,
projektowanie własnej koszulki,
tęczowe kompozycje z ryżu i soli,
wakacyjna biżuteria z makaronu i muszelek,
warzywny teatrzyk.

TURNUS VI PRZYGODOWY

„Zabawy z różnych stron świata”
(2-6.08.2021)
Dzieci na całym świecie lubią się bawić i jak się okazuje są również bardzo pomysłowe podczas spędzania
wolnego czasu. Dowiemy się w co się lubią bawić w domu, w lesie, w parku. Sprawdzimy, z którego kraju
zabawa jest najciekawsza.
W programie m.in.

→
→
→
→
→
→

zabawy z Wietnamu, m.in. „łapanie gęsi z zawiązanymi oczami”, „konkurs jedzenia pałeczkami”,
sztafeta kurierska z Peru,
dawne gry i zabawy z Polski: m.in. gra w klasy, gumy, dwa ognie, raz dwa trzy baba jaga patrzy,
Francja: trening celności i zabawa w kulki, uciekające rybki,
zabawa w rangoli (Pakistan) czyli obrazy na ziemi,
rozbicie piniaty ze smakołykami.
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TURNUS VII ARTYSTYCZNO-PRZYGODOWY

„Na tropie dinozaurów”
(9-13.08.2021)
Tydzień podczas, którego wcielimy się w archeologów i wyruszymy w podróż na poszukiwanie zaginionych dinozaurów. Nasza dziecięca ciekawość sięgnie dalekich czasów podczas świetnej zabawy.
W programie m.in.

→
→
→
→
→
→

odwzorowanie szkieletu dinozaura w masie solnej,
zabawa terenowa „śladami wielkiego Dino”,
eko-dinozaur z pudełek,
poszukiwanie zabytków w piasku,
epoka lodowcowa czyli wydobywanie dinozaurów z lodu,
konkursy i quizy z nagrodami.

TURNUS VIII PODRÓŻNICZY

„Mały reporter”
(16-20.08.2021)
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.
W programie m.in.

→
→
→
→
→
→

magia Antarktydy – tęczowy sztuczny śnieg, lodowy wulkan, zabawa terenowa „poszukiwanie
pingwina”,
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,
indiańska biżuteria,
budowa Egipskich piramid.
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TURNUS IX ARTYSTYCZNO-PRZYGODOWY

„W krainie Disneya”
(23-27.08.2021)
Świat bajek wita nas ponownie. Tym razem przeżyjemy przygody inspirowane bajkami: Król Lew, Pocahontas, Król Lew, Robin Hood, Piotruś Pan.
W programie m.in.

→
→
→
→

poznanie historii Simby, tworzenie afrykańskiej makiety, poszukiwanie tropu Simby – zabawa terenowa z mapą,
poznanie historii Pocahontas, budowa indiańskiej wioski, malowanie twarzy i tworzenie pióropuszy, poszukiwanie złota,
poznanie historii Robin Hooda, przeprawa przez leśny tor przeszkód, treningi rzutów do celu, kamuflaż w lesie i zabawy z ukrycia,
poznanie historii Piotrusia Pana, zabawa terenowa – podróż do Nibylandii, budowa statku pirackiego i poszukiwanie ukrytego skarbu.

TURNUS X SPORTOWO-REKREACYJNY

„Aktywne wakacje na BIS”
(30-31.08.2021)
Przed nami ostatnie dwa dni wakacji, dlatego ten czas spędzimy na zabawach i atrakcjach, które cieszyły
się największą popularnością wśród naszych uczestników przez ostatnie 9 tygodni. Naładujemy akumulatory na kolejny rok szkolny!
W programie dodatkowo:

→
→
→
→

gry terenowe, podchody, zabawy taneczne na świeżym powietrzu,
rozbicie piniaty z niespodziankami,
uroczyste zakończenie wakacji w formie pikniku m.in. wata cukrowa i lody,
wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród.

