
  
 

WYJAZD TEMATYCZNY DLA GRUPY 
PRZEDSZKOLNEJ/KLASY NA 3 DNI 

„Wioska indiańska”, Western City”, „Piraci” 
 

Jeśli chcesz, aby grupa przeżyła niezapomnianą wycieczkę, 
zintegrowała się, odkryła swoje talenty oraz doświadczyła, że 
razem można więcej, a nasza wyobraźnia jest nieskończona - to 
ten wyjazd jest dla Ciebie i twoich maluchów! 
W trakcie wyjazdu tematycznego dla najmłodszych, dzieci 
przeniosą się w świat Indian, sami zbudują swoje wigwamy, 
nauczą się radzić sobie na łonie przyrody, a za męstwo i 
odwagę zdobywać będą kolejne pióra do swoich pióropuszy. A 
może interesuje cię życie pirata? Na pokładzie prawdziwego 
okrętu, dzieci będą bawić się i żeglować, sami zdobędą pirackie 
skarby, a łowienie ryb stanie się dla nich prawdziwą frajdą. A 
jeśli miło wspominasz bajkę o „Lacky Luck” to zapraszamy do 
„Western City”, gdzie dzieci pod opieką szeryfa zamienią się w 
prawdziwych kowboi, nauczą się łapać byka na lasso i każdy 
będzie miał swojego konia i kapelusz. Zapewniamy piękną 
scenografię, kostiumy i kreatywne zajęcia dla dzieci. 
Poniżej propozycja programu, ale możemy stworzyć 
indywidualną ofertę tematyczną pod potrzeby grupy. 
 
PROGRAM 
 
I dzień 
16:00 Przyjazd do ośrodka, powitanie, zwiedzanie miejsca, 
warsztaty animacyjno-integracyjne, pierwsze warsztaty 
tematyczne: artystyczne i sportowe nawiązujące do tematu 
wycieczki (np. tworzenie pióropuszy indiańskich, kapeluszy 
kowbojskich, opasek pirackich, biegi z przeszkodami itp.), 
podwieczorek, wieczorny pokaz tańca z ogniem w wykonaniu 
grupy Czarne Perły z Kaczego Bagna, kolacja. 
II dzień 
Śniadanie, warsztaty tematyczne w podgrupach (np. tworzenie 
totemów i wigwamów, budowa i ozdabianie okrętu piratów, 
budowa drewnianych koników i ozdabianie miasteczka 
kowbojskiego), obiad /2 dania/, ciąg dalszy warsztatów 
(zdobywanie sprawności i zabawy na świeżym powietrzu), 
podwieczorek, kolacja, dyskoteka. 
III dzień 
Śniadanie, warsztaty tematyczne, prezentacje finałowe, obiad 
/2 dania/, pożegnanie i o 14.00 wyjazd grupy. 
 
CENA 
Każdego klienta traktujemy indywidualnie dlatego zadzwoń:  
tel. 603 789 146 lub napisz: kaczebagno@kaczebagno.pl 

 
WIEK 4-5 LAT, 6-7 LAT (2 NOCLEGI) 
 

 
 

 
Zakwaterowanie: 
Ośrodek edukacji i animacji znajdujący się niedaleko Nowego Miasta 
Lubawskiego na Warmii wśród pól, lasów i łąk. Zapewniamy 
kameralność, przyjmując jednorazowo grupy do 30 osób. Wspólna 
sala noclegowa (na wzór kubryku na żaglowcu), ucząca 
współdziałania w grupie, z pełnym węzłem sanitarnym: 5 łazienek  
z prysznicami - osobno dla dziewcząt i chłopców. Osobna antresola 
dla opiekunów/wychowawców zapewniająca komfort oraz możliwość 
opieki nad uczestnikami. Na terenie obiektu znajdują się: kuchnia, 
stołówka, miejsce na ognisko, 3 duże werandy z widokiem na 
malowniczą okolicę, sala warsztatowa, pracownia ceramiczna, 
kafeteria – chillout room, 3,5ha terenów zielonych do realizacji zajęć 
artystycznych. Teren jest ogrodzony i bezpieczny. Tu jest idealne 
miejsce na pozytywne inicjatywy. 
 
Wyżywienie: 
3 posiłki dziennie, w dniu przyjazdu pierwszy posiłek to podwieczorek 
i kolacja, w dniu wyjazdu kończymy obiadem. Stały dostęp dla 
uczestników do kuchni (kawa, herbata, kanapki). Elementem 
programu jest wspólne przygotowywanie posiłków (śniadania i 
kolacje, oprócz przygotowywania obiadów) pod okiem kadry, uczące 
współodpowiedzialności i organizacji w grupie. Posiłki 
przygotowywane są ze świeżych produktów od lokalnych dostawców. 
U nas zjesz jak u babci, dużo, smacznie i zdrowo! 
 
Transport: 
We własnym zakresie 
 
Świadczenia w cenie: 
2 noclegi, pełne wyżywienie, ubezpieczenie, pomieszczenia do 
warsztatów, zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów 
(animatorów i pedagogów), socjoterapeutki, koordynację zajęć, 
sprzęt i materiały do zajęć i warsztatów - w zależności od tematu 
wycieczki, garderobę ze strojami itp. 
 
Uwagi: 
Uczestnicy powinni posiadać: śpiwór, ręcznik, sportowe obuwie  
na zmianę, wygodną odzież, też taką, którą można pobrudzić, 
nakrycie głowy i dobry humor. Mile widziane instrumenty. Podczas 
pracy z grupą dostosowujemy się do jej indywidualnej dynamiki.  

 


