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ATOM – ARTYSTYCZNO-TEATRALNY OBÓZ MŁODZIEŻOWY

W KACZYM BAGNIE – MIEJSCU INICJATYW POZYTYWNYCH

Pięciodniowy pobyt z noclegami, kompleksowym wyżywieniem oraz warsztatami zakończony 
prezentacją finałową.

Nasze motto to:
Powiedz, a zapomnę,
Pokaż, a zapamiętam,

Pozwól przeżyć, a zrozumiem.
                                                                      /Konfucjusz/

Organizator z Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych:  właściciel ośrodka dr. 
Inż. Michał Łapiński 
W sprawie obozu prosimy kontaktować się z biurem (Martyna Olzacka): 
Telefon:  +48 515 822 900   @: biuro@kaczebagno.pl

Termin: 30.07-03.08
Grupa wiekowa: 12-16 lat

Dzień pierwszy (Warsztaty artystyczne):
14:00 –  Przyjazd grupy
14:00 – 15:00 Przywitanie, zakwaterowanie, zapoznanie z Kaczym Bagnem i instruktorami, krąg 
powitalny. 
15:00 – 18:00 Warsztaty: Animacyjno – Integracyjne, Ekspetymentowanie w kuchni pełnej 
niespodzianek - Pieczenie chleba, Dźwiękowe eksperymenty z bębnami afrykańskimi
18:00 – 18:30 Czas wolny
18:30 – 19:00 Kolacja przy ognisku 
19:30 – 20:00 Pokaz teatru tańca z ogniem - Sztuka POI jako zapowiedz warsztatów,  które odbędą 
się następnego dnia
20:30 – 21:00 Krąg podsumowujący dzień
21:30 – 23:00 Toaleta wieczorna
23:00 Cisza nocna

Dzień drugi (Warsztaty artystyczne):
08:30 – 09:00 Śniadanie 
09:30 – 10:00 Krąg poranny 

http://www.kaczebagno.pl/


10:00 – 13:00 Warsztaty: Taniec z Ogniem (Warsztaty mnemotechniczne, ćwiczenia umożliwiające 
synchronizację półkul mózgowych, technika tańca z ogniem), Ceramika (Ćwiczenie sprawności 
manualnej, wyrób własnych ceramik), Szczudła (Eksperymentowanie z własną percepcją, nauka 
chodzenia od podstaw)
13:30 – 14:00 Obiad 
14:00 – 15:00 Przerwa poobiednia – czas wolny 
15:00 – 18:00 Warsztaty: Dźwiękowe eksperymenty z bębnami afrykańskimi, Łucznictwo 
(ćwiczenia na koncentrację, celność oraz poznawanie historii średniowiecza), Taniec z Ogniem  
(Warsztaty mnemotechniczne, ćwiczenia umożliwiające synchronizację półkul mózgowych, kolejne
techniki tańca z ogniem)
18:30 – 19:00 Kolacja 
19:00 – 20:30 Pierwsze próby tańca z prawdziwym ogniem w wykonaniu uczestników
20:30 – 21:00 Krąg podsumowujący dzień
21:30 – 23:00 Toaleta wieczorna. 
23:00 Cisza nocna

Dzień trzeci (Warsztaty teatralne - grupa będzie pracować nad spektaklem według własnego 
scenariusza i pomysłu): 
08:30 – 09:00 Śniadanie
09:45 – 10:00 Krąg poranny
10:00 – 13:00 Wstępne zajęcia teatralne, zajęcia dostosowane do potrzeb grupy z uwzględnieniem 
ewentualnego podziału na grupę aktorów oraz plastyków (scenografów)
13:30 – 14:00 Obiad
14:00 – 15:00 Przerwa poobiednia – czas wolny
15:00 – 18:00 Wstępne zajęcia teatralne, zajęcia dostosowane do potrzeb grupy z uwzględnieniem 
ewentualnego podziału na grupę aktorów oraz plastyków
18:30 – 19:00 Kolacja 
20:00 – 20:30 Teatr cieni
20:30 – 21:00 Krąg podsumowujący dzień
21:30 – 23:00 Toaleta wieczorna
23:00 Cisza nocna

Dzień czwarty (Warsztaty teatralne - grupa będzie pracować nad spektaklem według własnego 
scenariusza i pomysłu): 
08:30 – 09:00 Śniadanie
09:45 – 10:00 Krąg poranny
10:00 – 13:00 Warsztaty teatralne: tworzenie spektaklu oraz scenografii (w zależności od potrzeb 
uczestników możliwa jest praca w dwóch grupach: aktorów oraz plastyków (scenografów)
13:30 – 14:00 Obiad
14:00 – 15:00 Przerwa poobiednia – czas wolny
15:00 – 17:00 Warsztaty teatralne, próby generalne (w zależności od potrzeb uczestników możliwa 
jest praca w dwóch grupach: aktorów oraz plastyków)
17:30 – 18:30 Spektakl 
19:00 – 19:30 Kolacja 
19:30 – 20:30 – Teatr cieni
20:30 – 21:00 Krąg podsumowujący dzień
21:30 – 23:00 Toaleta wieczorna
23:00 Cisza nocna

Dzień piąty:
08:30 – 09:00 Śniadanie
09:45 – 10:00 Krąg poranny



10:00 – 10:30 Pakowanie 
10:30 – 12:00 Program dostosowany do potrzeb uczestników; wybrane warsztaty bądź 
przygotowania do prezentacji finałowych dla rodziców
12:00 – 12:30 Obiad
12:30 – 13:00 Krąg pożegnalny
13:00 – 14:00 Prezentacje finałowe i podsumowanie obozów (w zależności od decyzji uczestników 
występ lub nagranie)
14:00 Wyjazd

*Program jest ramowy. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności i ilości warsztatów
oraz ich tematyki, kierując się zainteresowaniami i potrzebami rozwojowymi dzieci oraz procesem
grupowym i warunkami atmosferycznymi.

Serwujemy  posiłki  z  uwzględnieniem  różnych  diet  i  alergii  (w  tym  wegańskie,
wegetariańskie, bezglutenowe, bezlaktozowe dania i inne). Nasz ośrodek słynie z dobrej i zdrowej
kuchni. Dużą część produktów pozyskujemy z własnego ogródka.

Młodzież będzie pracować w 3-4 równoległych grupach w zależności od liczby uczestników
w danym wieku, zainteresowań i tematyki zajęć. Każdą grupą zajmować się będzie instruktor, przy
niektórych  warsztatach  jak  np.  szczudła  nawet  trzech  instruktorów  na  grupę.  Instruktorzy  są
specjalistami w swojej dziedzinie oraz mają duże doświadczenie i przygotowanie pedagogiczne i
animacyjne.

Pobyt  i  warsztaty  odbywają  się  w  niezależnym  ośrodku  edukacyjno-rozwojowym
pracującym  autorską  metodą  opartą  na  pedagogice  alternatywnej.  Blisko  nam  do  idei  szkół
Waldorfskich, Monntessori oraz nurtu morskiego wychowania młodzieży.

Zapraszamy na WAKACJE W KACZYM BAGNIE 2018 :) 


