
 

 

 

 

 

 

 

Powiedz, a zapomnę, Pokaż, a zapamiętam, Pozwól przeżyć, a zrozumiem. Konfucjusz 

 

 

 

WAKACJE W KACZYM BAGNIE – Miejscu Inicjatyw 

Pozytywnych 

 

Obóz „Mali Odkrywcy” 
Wiek dziecka: 7-10 lat  

Termin: 26.07-1.08.2020 r. 

 

Sześciodobowy pobyt z noclegami, kompleksowym wyżywieniem oraz warsztatami zakończony 

prezentacją finałową. 

 

Opis programu:  

Program „Mali Odkrywcy” to niezapomniana podróż w świat nauki. Podczas wielu  bezpiecznych 

eksperymentów i doświadczeń, realizowanych pod okiem animatorów-naukowców, uczestnicy będą 

zgłębiać wiedzę z zakresu fizyki, chemii czy biologii. Zdobyta wiedza pozwoli dzieciom na poznanie  

i zrozumienie różnych procesów zachodzących w przyrodzie i w otaczającym świecie.  Program łączy 

zabawę z nauką, inspiruje, motywuje, rozbudza ciekawość, zachęca do zdobywania wiedzy i doświadczeń. 

Celem tak prowadzonych zajęć jest uświadomienie dzieciom, że wiedza stanowi jeden wielki zintegrowany 

obszar, a poznawanie go jest wspaniałą przygodą. Oczywiście nie zabraknie warsztatów artystyczno-

rozwojowych, z których znany jest nasz ośrodek. 

 

Organizator: Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Spółdzielnia Socjalna.  właściciel ośrodka dr. 

Inż. Michał Łapiński  

W sprawie obozu prosimy kontaktować się z biurem: 

Tel: +48 515 822 900   @ biuro@kaczebagno.pl 

Podczas obozu realizowane będą warsztaty: 

Integracyjne – Zabawy i animacje pozwalające na lepsze poznanie się 

Pieczenie chleba – Eksperymentowanie w kuchni pełnej niespodzianek 

Gra na bębnach afrykańskich – Dźwiękowe eksperymenty z bębnami 

Eksperymenty – Każdego dnia obozu realizowane będą eksperymenty poruszające wiele różnych zjawisk 

(światło, dźwięk) i dziedzin naukowych (chemia, fizyka, kosmologia) 

Ścieżka małego fizyka – tor przeszkód wykorzystujący proste mechanizmy fizyczne 

Bezpieczne wakacje – Spotkanie z służbami mundurowymi 

Szczudlaki – Wyzwania grupowe wymagające współpracy 

Most nad rzeką – Zabawa polegające na przejściu po moście, rozwijająca koordynację ruchowa 

Szczudła – Eksperymentowanie z własną percepcją, rozwijające u uczestników umiejętności motoryczne, 



 

 

równowagę oraz pozwalające na pracę z emocjami 

Taniec z ogniem – Warsztaty mnemotechniczne, ćwiczenia umożliwiające synchronizację półkul 

mózgowych 

Ceramika – Przestrzeń na swoje artystyczne „JA” w towarzystwie gliny i świetnej zabawy. 

Kreatywna sesja fotograficzna – Pamiątkowe zdjęcia z własnoręcznie wykonanymi gadżetami 

Strzelanie z łuku – Ćwiczenia na koncentrację, celność oraz poznawanie historii średniowiecza 

Taniec średniowieczny – Nauka tańców popularnych w okresie XV – XVII w.  

Warsztaty teatralne – Gry i zabawy teatralne rozwijające kreatywność 

Warsztaty cyrkowe – Zapoznanie się z żonglerką, diabolo oraz talerzykami 

Slackline – Ćwiczenia na utrzymywanie równowagi podczas chodzenia po taśmie 

Budowanie „jajolotów” – Zadanie rozwijające kreatywność i pracę zespołową 

Survival – Zajęcia pozwalające poznać podstawy przetrwania, rozpalanie ognia, tworzenie filtrów do wody, 

rozpoznawanie roślin 

Zajęcia ruchowe – Różne zajęcia ruchowe dla wszystkich uczestników, np. rozgrzewka, joga, , 

rozciąganie. 

Teatr cieni – Zabawa światłocieniem 

Warsztat pieczenia pizzy – Tworzenie od podstaw swojej własnej pizzy 

Warsztaty filcowania – Tworzenie filcowych pamiątek  

Kreatywny Recykling – Tworzenie strojów i gadżetów z materiałów recyklingowych. 

Mydełka – zabawa kolorami, zapachami i fakturą 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Program wyjazdu 
 
Dzień 1,  18.08.2019 NIEDZIELA 
14:00 – 15:00 Przywitanie, zakwaterowanie, zapoznanie z Kaczym Bagnem i instruktorami 
15:00 – 15:30 Obiad 
15:30 – 16.00 Krąg powitalny 
16:00 – 18:30 Warsztaty  
18:30 – 19:00 Czas wolny, przygotowanie do kolacji 
19:00 – 19:30 Kolacja przy ognisku  
19:30 – 20:00 Pokaz tańca z ogniem 
20:00 – 20:30 Krąg wieczorny 
20:30 – 22:00 Toaleta wieczorna 
22:00 – 06:00 Cisza nocna  
 
Dzień 2 – 6,  19-23.08.2019 PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
08:30 – 09:00 Śniadanie  
09:30 – 10:00 Krąg poranny  

10:00 – 13:00 Warsztaty 
13:00 – 13:30 Czas wolny 

13:30 – 14:00 Obiad 
14:00 – 15:00 Przerwa poobiednia/Czas na telefony 
15:00 – 18:00 Warsztaty  

18:00 – 19:00 Czas wolny, przygotowanie do kolacji 
19:00 – 20:00 Kolacja 

20:00 – 20:30 Krąg wieczorny 
20:30 – 22:00 Toaleta wieczorna 

22:00 – 06:00 Cisza nocna 

 
Dzień 7,  24.08.2019 SOBOTA 
08:30 – 09:00 Śniadanie  

09:30 – 10:00 Krąg poranny  
10:00 – 12:30 Pakowanie, przygotowanie do prezentacji, próby generalne, animacje 

12:30 – 13:00 Obiad 
13:00 – 13:30 Krąg pożegnalny  

13:30 – 14:00 Prezentacja dla rodziców, rozdanie dyplomów 
14:00 – zakończenie obozu 
 


