
w MEDINCUS Active

Półkolonie w MEDINCUS Active to propozy-
cja na kreatywne spędzenie czasu w wakacje dla dzieci 
w wieku 5-13 lat. To aż 9 tygodni wyjątkowych 
letnich atrakcji, wspaniałej przygody i beztroskiej 
zabawy z rówieśnikami w zacisznym otoczeniu przyrody. 

Każdy turnus cechuje zróżnicowany motyw przewodni, 
który pozwala dziecku na wszechstronny rozwój, naukę 
poprzez zabawę i aktywny wypoczynek.

Podczas turnusów
zapewniamy: 
 • pełne wyżywienie - II śniadanie, 

obiad, podwieczorek, napoje
 • opiekę profesjonalnych wycho-

wawców od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00-17:00

 • zajęcia rekreacyjno-sportowe 
zgodne z programem

 • ubezpieczenie NNW

Kontakt
Ośrodek MEDINCUS Active
+48 512 482 202
Mokra 1, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
medincusactive.pl

849 zł

5-7 lat
8-13 lat



Wakacyjny start
27.06-01.07

Początek wakacji to wspaniały czas na beztroską 
zabawę, kontakt z naturą i relaks. W pierwszym 
tygodniu stawiamy na sporo aktywności na świeżym 
powietrzu, przypomnienie zabaw w plenerze,  
zabawy muzyczne i zawieranie nowych znajomości.

Nauka podstaw zespołowych gier sportowych, takich jak piłka ręczna,  
siatkówka, piłka nożna. Rozgrywki, konkursy i zabawy z udziałem uczestników.  
Oprócz sportowych rywalizacji pojawią się również zabawy ruchowe, gry  
w plenerze z wykorzystaniem piłek, skakanek, balonów. 

• poranna gimnastyka w plenerze
• grupowe integracyjne zabawy
• leśne aktywności (spotkania z leśnymi  

zwierzętami, podchody)
• mini golf, siatkówka plażowa, kręgle
• relaks na huśtawce, zabawy z gumą i skakanką
• zabawy z kartką i kredką (grupowe atrakcje na 

trawie)

• unihokej
• siatkówka balonowa
• kręgle
• ping-pong
• mini piłka nożna
• badminton
• bitwa wodna
• inne zabawy w terenie

8-13 lat

5-7 lat

Aktywności 
sportowe na wesoło

27.06-01.07



Zdobywcy lasu  
   - adventure

Figle-migle
04.07-08.07

Turnus pełen przygód i wyzwań. Uczestnicy poznają podstawowe 
zasady bezpiecznej zabawy w lesie. Dowiedzą się co zrobić, jeśli 
zgubią się w lesie, jak przetrwać samotnie noc z dala od cywiliza-
cji, jak radzić sobie w nietypowych sytuacjach. Nauczą się rozpo-
znawać znaki leśne, budować schronienie, pokonać przeszkody 
terenowe. 

Program łączy w sobie zabawę z elementami sportu i muzyki. Uczestnicy 
poznają podstawowe gry sportowe i integracyjne zabawy zespołowe.  
Będą mieli możliwość w rytm muzyki nauczyć się skakać na skakance, 
kręcić hula-hop, skakać przez gumę, grać w klasy i zośkę. 

• czytanie mapy, posługiwanie się kompasem
• budowanie procy i łuku
• budowanie obozowiska
• poszukiwanie jedzenia w lesie i posługiwanie się 

atlasem roślin
• nauka komunikacji na odległość
• podchody i odczytywanie znaków
• zabawy ruchowe w lesie
• malowanie w lesie

• mini golf, siatkówka plażowa, kręgle
• gra w klasy, zośkę
• zabawy na świeżym powietrzu  

z wykorzystaniem skakanki, gumy, hula-hop
• taneczny rozruch na plaży
• gimnastyka na wesoło
• bitwa balonowa
• malowanie na ekranie
• zabawy z wykorzystaniem patyków i kamieni

04.07-08.07

8-13 lat

5-7 lat



Active 
zgrupowanie

Podróż dookoła 
        świata11.07-15.07

Podczas pięciodniowych treningów będziemy rozwijać specjali-
styczne umiejętności piłkarza jak również wielokierunkową  
sprawność fizyczną. Zajęcia ruchowe będą przeplatane chwilami 
relaksu i zajęciami kreatywnymi. 

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

• 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

• wykonanie swojego przewodnika po świecie
• poznanie kontynentów poprzez muzykę
• nauka podstawowych zwrotów w różnych językach
• quizy, konkursy, zabawy z różnych stron świata  

- jak bawią się dzieci w Japonii, Hiszpanii  
czy Australii?

• zwiedzanie mini zoo, rozpoznawanie zwierząt
• zabawy i relaks w lesie

11.07-15.07

Podróż dookoła świata w 5 dni? To możliwe! Uczestnicy poznają kon-
tynenty, kraje, języki, różnorodność kulturową, smaki z różnych stron 
świata. Nie zabraknie oczywiście zabaw na świeżym powietrzu, relaksu 
na huśtawce i zajęć plastycznych. 

8-13 lat

5-7 lat



Morskie 
opowieści

Mały przyrodnik
18.07-22.07

Tęsknicie za morzem i plażą? Przed nami morska 
przygoda. Przypomnimy, gdzie znajduje się Morze 
Bałtyckie, jakie zwierzęta w nim mieszkają i w co bawią 
się delfiny. Zabawy balonowe z wodą, wykonywanie 
zamków z piasku, relaks na plaży to tylko niektóre 
atrakcje podczas morskiego tygodnia.

Lubisz spędzać dużo czasu w lesie? Rozpoznawać zwierzęta i ich ślady?  
Nie boisz się wyzwań? Jeśli nie to zapraszamy Cię do wspaniałej leśnej przygody. 

• piaskowe kąpiele
• budowanie łódek z papieru
• morskie zabawy i śpiewy
• bitwa wodna
• mini golf, kręgle
• rozpoznawanie wodnych zwierząt
• siatkówka plażowa
• masa solna, plażowe kapelusze i inne 

aktywności artystyczne

• 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

18.07-22.07

8-13 lat

5-7 lat



Active 
zgrupowanie

25.07-29.07

Podczas pięciodniowych treningów będziemy rozwijać specja-
listyczne umiejętności piłkarza, jak również wielokierunkową 
sprawność fizyczną. Zajęcia ruchowe będą przeplatane  
chwilami relaksu i zajęciami kreatywnymi.

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

Niezwykła podróż do przeszłości. Skąd wzięły się dinozaury? Czy na 
pewno nie można ich spotkać? Dlaczego dinozaury były kolorowe? 
Te i inne ciekawostki poznasz podczas naszego turnusu „W świecie 
dinozaurów”.

• 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

• powrót do przeszłości i zamieszkanie  
w dinozaurowej krainie

• wyprawa do świata dinozaurów
• tworzenie własnego dinozaura
• rozpoznawanie śladów
• zabawy dinozaurowe w lesie
• wycieczka do mini zoo, karmienie zwierząt
• relaks na świeżym powietrzu 

25.07-29.07

W świecie dinozaurów

8-13 lat

5-7 lat



01.08-05.08

Bajkowy czas

Magiczny, bajkowy tydzień z bohaterami popularnych 
bajek. Uczestnicy będą mogli przeżyć wspaniałą przy-
godę z ulubionym bajkowym bohaterem. Turnus pełen 
przygód, muzyki, tańca.

• wejście do świata bajek - bajkowy bal
• tajemniczym krokiem w zaczarowany świat  

- zabawy integracyjne
• poszukiwanie skarbu z bajek
• zabawy aktorskie i przedstawienie
• twórcze aktywności plastyczne m.in.  

malowanie na ekranie
• relaks w terenie - mini golf, kręgle,  

zabawy na placu zabaw

Kulinarne 
   przygody
Podczas tygodnia kulinarnego dzieci będą miały możliwość poznać nowe 
smaki, zapachy, wykorzystać swoje umiejętności do przygotowania różnych 
smakołyków/dań. Uczestnicy przeniosą się w nieznane dotychczas miejsca  
i oprócz gotowa nia poznają kulturę nowych krajów.

• rozpoznawanie smaków, zapachów
• rozpoznawanie przypraw, świeżych ziół
• przygotowanie zdrowych szaszłyków, pizzy, sałatki
• ozdabianie ciasteczek i babeczek
• kolorowy (zdrowy) koktajl
• poszukiwanie smaków w terenie
• zabawy na świeżym powietrzu

01.08-05.08

8-13 lat

5-7 lat



Mini liga

Młody detektyw
08.08-12.08

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

Ostatniego dnia wyłonimy zwycięzców i wręczymy 
pamiątkowe medale i nagrody.

Tydzień tajemnic i małych przygód. Uczestnicy będą mieli 
możliwość rozpoznawać znaki, poszukiwać zagubionej skrzyni, 
prowadzić tajne obserwacje.  
Do rozwiązania wszystkich zagadek potrzebne są pewne umie-
jętności i wiedza, które uczestnicy będą mogli nabyć podczas 
tygodniowej przygody. 

• ping pong
• siatkówka plażowa
• kręgle
• unihokej
• siatkówka balonowa
• badminton
• bitwa wodna

• poszukiwanie skrzyni skarbów
• rozpoznawanie śladów
• poznanie tajnych kodów
• prowadzenie dzienniczka obserwacji
• nauka szyfrowania
• grupowe zadania specjalne
• ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem  

zabaw sportowych
• relaks na świeżym powietrzu

08.08-12.08

8-13 lat

5-7 lat



Tanecznym 
     krokiem

Kolorowe aktywności
15.08-19.08

Turnus dedykowany wszystkim, którzy lubią muzykę  
i taniec. Każdego dnia uczestnicy poznają nowe kroki, 
które w ostatni dzień wykorzystają do pokazu tanecz-
nego. Nie zabraknie również rytmicznych zabaw do 
muzyki, dyskoteki i relaksu na świeżym powietrzu. 

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. 

• poznanie różnych kroków tanecznych
• zabawy ruchowe z muzyką
• tworzenie układu tanecznego
• poznanie różnych gatunków muzycznych
• zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem 

gumy, skakanki, hula-hop
• mini golf, kręgle

• 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”
• zajęcia kreatywne: ekobiżuteria, ramki do zdjęć, bukiety  

okolicznościowe
• zajęcia taneczne
• malowanie kamieni

15.08-19.08 8-13 lat

5-7 lat



Sportowe przygody
22.08-26.08

Czy sport to tylko piłka nożna, siatkówka i koszykówka? Oczywiście, że nie! Jest 
wiele innych mało znanych dyscyplin sportowych. W ostatnim tygodniu wakacji 
poznacie: mało popularne gry, czym jest zasada fair play, a także dlaczego 
sport jest ważny w życiu człowieka. Dzięki temu zaskoczycie niejednego kolegę 
czy koleżankę w nowym roku szkolnym. 

• dandi biyo
• peteca
• skok w dal
• podstawy tenisa
• mini golf, unihokej, kręgle
• siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa, siatkówka
• kręgle
• relaks na świeżym powietrzu 

22.08-26.08

8-13 lat

5-7 lat

Multi
-sportowy 
Lubisz aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu? Spróbuj 
swoich sił podczas multi-sportowego turnusu. Zajęcia będą 
odbywały się na hali sportowej, boisku zewnętrznym i w...lesie. 
Poznasz podstawy tenisa, piłki nożnej, koszykówki, ale nie 
zabraknie również atrakcji na świeżym powietrzu, gier zespo-
łowych i relaksu na trawie. 

• badminton, mini-golf, kręgle;
• zawody sportowe;
• podstawy tenisa, piłki nożnej i koszykówki;
• gimnastyka na wesoło;
• peteca;
• zabawy na świeżym powietrzu


