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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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TURNUSY JEŹDZIECKIE

„Poznaj życie koni w stajni”
(TURNUS I 28.06-02.07.2021, TURNUS II 05.07-09.07.2021, TURNUS V 26.07-30.07.2021,
TURNUS VI 02.08-06.08.2021, TURNUS VII 09.08-13.08.2021, TURNUS IX 23.08-27.08.2021)
Naszą misją jest propagowanie jazdy konnej jako formy aktywności fizycznej oraz kształtowanie wśród
dzieci poczucia współodpowiedzialności za inne żywe istoty.
Udział w naszych półkoloniach pozwoli ukierunkować dzieci na dostrzeganie korzyści wynikających
z nauki jazdy konnej, współpracę z innymi oraz poszanowanie i uwrażliwienie na potrzeby zwierząt.
W programie m.in.

→
→
→
→
→
→

min. 2 lekcje jazdy konnej dziennie,
codzienny udział w życiu stajni, pielęgnacja i karmienie koni,
podstawowe zabiegi pielęgnacyjne przy koniach,
gry i zabawy w formie ‚’pony games’’,
konkurs wiedzy jeździeckiej z nagrodami,
wykłady w stajni dotyczące budowy koni i ich psychiki.

Ponadto:

→
→
→
→
→

konkurs na najciekawsze przebranie konia,
gry i zabawy integrujące grupę,
poranna gimnastyka na trawce,
pieczenie ciasteczek dla koni,
wizyta weterynarza i możliwość obserwowania badania konia.
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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,
poranna gimnastyka w plenerze,
aktywna integracja, zabawy zespołowe,
gry i zabawy terenowe, podchody,
mini golf, siatkówka plażowa, kręgle,
odprężenie na huśtawce, leśne zabawy,
wizyty w mini zoo i edukacyjne spotkania ze zwierzętami.

TURNUS II SPORTOWO-REKREACYJNY

„Mini survival”
(5-9.07.2021)
Czeka nas tydzień pełen wyzwań, jakie niesie przyroda. Stawiamy czoła zagrożeniom w lesie i 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.

→
→
→
→
→
→

budowa obozowiska, kamuflaż terenowy,
strategiczne gry terenowe, nauka komunikacji na odległość,
wycieczki do lasu z atlasem roślin i zwierząt/poszukiwanie śladów zwierząt,
budowa procy i łuku,
czytanie mapy, posługiwanie się kompasem,
„olimpiada sprawności” na wesoło z dużą dawką sportu.
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TURNUS III SPORTOWO-PIŁKARSKI

„Active zgrupowanie”
(12-16.07.2021)
Podczas pięciodniowych treningów będziemy rozwijać specjalistyczne umiejętności piłkarza jak również
wielokierunkową sprawność fizyczną. Zajęcia ruchowe będą przeplatane chwilami relaksu i zajęciami
kreatywnymi.
W programie m.in.

→
→
→
→
→

prowadzenie piłki, drybling,
podania i przyjęcia piłki,
odbieranie piłki przeciwnikowi, technika gry bramkarza,
strategie, techniki i taktyka podczas meczu,
turnieje wewnętrzne, ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak powinna wyglądać prawidłowa rozgrzewka przed meczem i
poznają jej fazy.

TURNUS III REKREACYJNO-PRZYRODNICZY

„Zagrajmy w zielone”
(12-16.07.2021)
Tydzień spotkania z przyrodą i skarbami jakie nam funduje każdego lata.
W programie dodatkowo:

→
→
→
→
→
→
→
→

techniki cichego poruszania się po lesie i umiejętnej obserwacji zwierząt,
„dzika sztuka” – oryginalne zajęcia plastyczne,
rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt,
leśny tor przeszkód,
quiz o zwierzętach i wyprawa z atlasem do lasu,
przygotowanie zielnika i mini ogrodu botanicznego,
budowa szałasów,
zajęcia sportowe w terenie oraz gry rekreacyjne na świeżym powietrzu m.in. badminton, mini golf,
indiaka, krokiet.
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TURNUS IV SPORTOWO-REKREACYJNY

„Mini liga”
(19-23.07.2021)
Sportowe rywalizacje połączone z gra fair play do świetny duet. Będziemy mogli się przekonać podczas
tygodnia ligowych rozgrywek w różnych grach zespołowych i wakacyjnych zabawach.
W programie m.in.

→
→
→
→
→
→
→

ping pong,
siatkówka plażowa,
kręgle,
unihoke,j
siatkówka balonowa,
badminton,
bitwa wodna.

Ostatniego dnia wyłonimy zwycięzców i wręczymy pamiątkowe medale i nagrody.

TURNUS V SPORTOWO-REKREACYJNY

„Budowanie zespołu na wesoło”
(26-30.07.2021)
Dużo śmiechu, współpraca i grupowe zmagania to główne hasła, które będą nam przyświecać podczas
tego tygodnia. Będzie nam towarzyszyć pozytywna rywalizacja oraz nauka współpracy w zespole, szacunku do innych i poczucia własnej wartości.

→
→
→
→
→
→
→

wyścig na skrzynkach i odszyfrowanie tajemniczego klucza,
mega pisaki,
toczenie opony na czas,
budowa ruchomej rynny i konkurencja przelewania wody na czas,
przeciąganie liny na różne sposoby i wyścigi na nartach,
leśny tor przeszkód,
półkolonijny teleturniej edukacyjny z nagrodami.
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TURNUS VI SPORTOWO-PIŁKARSKI

„Active zgrupowanie”
(2-6.08.2021)
Podczas pięciodniowych treningów będziemy rozwijać specjalistyczne umiejętności piłkarza jak również
wielokierunkową sprawność fizyczną. Zajęcia ruchowe będą przeplatane chwilami relaksu i zajęciami
kreatywnymi.
W programie m.in.

→
→
→
→
→

prowadzenie piłki, drybling,
podania i przyjęcia piłki,
odbieranie piłki przeciwnikowi, technika gry bramkarza,
strategie, techniki i taktyka podczas meczu,
turnieje wewnętrzne, ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak powinna wyglądać prawidłowa rozgrzewka przed meczem
i poznają jej fazy.

TURNUS VI REKREACYJNO-ARTYSTYCZNY

„Kreatywna karuzela”
(2-6.08.2021)
Tydzień pełen sportowych konkurencji i zabaw kreatywnych. Stworzymy własne pole do twórczej pracy,w której powstaną sportowe koszulki, flagi i transparenty. Przygotujemy zdrowy posiłek, który dostarczy nam dużo energii na aktywny dzień.
W programie m.in.

→
→
→
→
→

dekoracje na stół, eko budowle i konstrukcje pojazdów
TAJNE LABORATORIUM PROF. EINSTEINA – warsztaty SLIME, konstrukcje ze słomek, pokaz chemiczny, sztuczki fizyczno-chemiczne,
bomba witaminowa w słoiku,
dawne gry i zabawy podwórkowe,
tworzenie gier planszowych.
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TURNUS VII SPORTOWO-REKREACYJNY

„Do wyboru do koloru”
(9-13.08.2021)
Przed nami tydzień różności tj. wielu dyscyplin sportowych, kreatywnych twórczości i kulinarnych wyzwań podczas którego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Hasłem przewodnim naszych zajęć
będzie hasło „fair play jest ok”. Podczas wielu konkurencji z różnych dziedzin nauczymy się wzajemnego
szacunku i zasad przyjaznej rywalizacji.
W programie m.in.

→
→
→
→
→

rozgrywki w sportach zespołowych: siatkówka plażowa, badminton, piłka nożna, piłka ręczna,
rozgrywki gier integracyjnych z nagrodami m.in. wyścigi rzędów, tor przeszkód, giga kółko i krzyżyk, konkurencje team building,
konkurs kulinarny na czas „kreatywny kucharz”,
MISJA MODA – projektowanie i uszycie strojów oraz prezentacja ich na pokazie mody,
zajęcia kreatywne: ecobiżuteria, ramki do zdjęć, bukiety okolicznościowe.

TURNUS VIII SPORTOWO-REKREACYJNY

„Eksperci od zadań specjalnych”
(16-20.08.2021)
Tydzień dla najaktywniejszych o charakterze survivalowym. Przed nami aktywności na świeżym powietrzu, podczas której nauczymy się orientacji w terenie i przetestujemy taktyczne gry zespołowe.
W programie m.in.

→
→
→
→
→

nauka orientacji w terenie z kompasem, czytanie mapy,
węzły i zajęcia linowe – nauka wiązania różnego rodzaju węzłów i splotów,
taktyczne gry terenowe: flagi, poszukiwanie utytych przedmiotów w lesie, podchody,
kamuflaż terenowy i budowa obozowiska,
nauka szyfrowania.
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TURNUS IX KULINARNY

„Smakiem po mapie”
(23-27.08.2021)
„Smakiem po mapie” to tydzień, podczas którego dzieci poznają kuchnie świata. Samodzielnie przygotowują dania z danego kraju i dowiedzą się wielu ciekawych informacji, nie tylko kulinarnych.
W programie m.in.

→
→
→
→
→

Włochy i przygotowanie własnej pizzy,
Japonia - warzywne sushi i nauka jedzenia ryżu pałeczkami,
Francuskie deserki,
Meksykańska tortilla,
Quiz wiedzy o kuchniach świata.

TURNUS IX SPORTOWO-PIŁKARSKI

„Active zgrupowanie”
(23-27.08.2021)
Podczas pięciodniowych treningów będziemy rozwijać specjalistyczne umiejętności piłkarza jak również
wielokierunkową sprawność fizyczną. Zajęcia ruchowe będą przeplatane chwilami relaksu i zajęciami
kreatywnymi.
W programie m.in.

→
→
→
→
→

prowadzenie piłki, drybling,
podania i przyjęcia piłki,
odbieranie piłki przeciwnikowi, technika gry bramkarza,
strategie, techniki i taktyka podczas meczu,
turnieje wewnętrzne, ćwiczenia koordynacyjne i sprawnościowe.

Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jak powinna wyglądać prawidłowa rozgrzewka przed meczem
i poznają jej fazy.
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TURNUS VII 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. Spośród wytypowanych aktywności dzieci wylosują te, które przeżyją jeszcze raz!!!
W programie m.in.

→
→
→
→

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.

