
 

 

 

 

 

 

 

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

Konfucjusz 

 

WAKACJE W KACZYM BAGNIE – Miejscu Inicjatyw 

Pozytywnych! 
 

Obóz „Przygodowe wakacje” 
Wiek dziecka: 11-13 lat  

Termin: 12-18.07.2020 r. 

 

Sześciodobowy pobyt z noclegami, kompleksowym wyżywieniem oraz warsztatami zakończony 

prezentacją finałową. 

  

Opis programu:  

Program „Przygodowe wakacje” pozwala uczestnikom podczas trwania obozu poznać, zgłębić wiedzę  

oraz umiejętności w trakcie poszczególnych warsztatów, które oferuje nasz ośrodek. Łącząc zabawę z 

nauką kreatywności, zachowujemy przestrzeń dla indywidualnego procesu percepcji i doświadczenia 

każdego dziecka. Program inspiruje, motywuje, rozbudza ciekawość, zachęca do podejmowania wyzwań  

i samodzielnych decyzji. Wszystko w myśl zasady, że dzieci najwięcej się uczą podczas dobrej zabawy. 

Naszym celem jest uświadomienie uczestnikom, że sukces zależy od współpracy i zaangażowania. 

Oferujemy własną przestrzeń podczas działania, a pracując kręgiem - uczymy, jak mówić o swoich 

potrzebach, obawach i odczuciach. Nie podajemy gotowych rozwiązań i nie stawiamy dzieci przed 

gotowymi zadaniami. Nasze autorskie metody edukacyjne w połączeniu z cyklem wyjątkowych i ciekawych 

warsztatów spowodują, że te wakacje będą prawdziwą przygodą. 

 

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 

Szczudlaki – Wyzwania grupowe wymagające współpracy  

Szczudła – Eksperymentowanie z własną percepcją, rozwijające umiejętności motoryczne, równowagę i 

pozwalające na prace z emocjami 

Taniec z ogniem – Warsztaty mnemotechniczne, ćwiczenia umożliwiające synchronizację półkul 

mózgowych 

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

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 



 

 

Survival – Zajęcia pozwalające poznać podstawy przetrwania, np. rozpalanie ognia 

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

Teatr cieni – Zabawa światłocieniem 

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

Bezpieczne wakacje – Spotkanie z służbami mundurowymi 

Teatr – Gry i zabawy pozwalające otworzyć się przed innymi 

Film – Nagrywanie filmu od podstaw, tworzenie scenariusza, scenografii, montaż scen itp. 

Kacza przygoda – gra terenowa wymagająca od uczestników współpracy i wykorzystania poznanych 

podczas obozu umiejętności 

 



 

 

Program wyjazdu 
 

Dzień 1, 12.07.2020, 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 – 18:00 Warsztaty  
18:00 – 18:30 Czas wolny 
18:30 – 19:00 Kolacja przy ognisku  
19:00 – 20:00 Pokaz teatru tańca z ogniem – Sztuka POI jako zapowiedz warsztatów, które odbędą się 
podczas obozu 
20:00 – 20:30 Krąg podsumowujący dzień 
20:30 – 22:00 Toaleta wieczorna 
22:00 – 06:00 Cisza nocna  
 
Dzień 2 – 6, 13-18.07.2020, PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
08:30 – 09:00 Śniadanie  
09:30 – 10:00 Krąg poranny oraz rozgrzewka 
10:00 – 13:00 Warsztaty 
13:30 – 14:00 Obiad  
14:00 – 15:00 Przerwa poobiednia – czas wolny – czas na telefony 
15:00 – 18:00 Warsztaty (O 17:00 przerwa 15 minut na podwieczorek) 
18:00 – 19:00 Czas wolny, przygotowanie do kolacji  
19:00 – 20:00 Kolacja  
20:00 – 20:30 Krąg podsumowujący dzień 
20:30 – 22:00 Toaleta wieczorna 
22:00 – 06:00 Cisza nocna 
 
Dzień 7, 18.07.2020, SOBOTA 
08:00 – 08:30 Śniadanie   
08:30 – 11:00 Krąg, pakowanie, przygotowanie do prezentacji, próby generalne 
11:00 – 11:30 Obiad 
11:30 – 12:00 Krąg pożegnalny  
12:00 – 14:00 Przyjazd rodziców na występy dzieci (Prosimy nie odbierać dzieci przed prezentacjami 
finałowymi, gdyż poświęcają one dużo czasu i serca na ich przygotowanie specjalnie dla WAS) .  
14:00 Zakończenie obozu  


