
  

  

  
  

  

  
 

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

Konfucjusz  

  

  

PÓŁKOLONIE ZIMOWE W KACZYM BAGNIE – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych  

  

Zimowe Półkolonie 
Wiek dziecka: 7-13 lat   

Termin: I turnus: 24-28.01.2022r.  
II turnus 31.01-04.02.2022 r. 

  

5dniowe półkolonie z kompleksowym wyżywieniem (śniadanie, obiad, podwieczorek), 

warsztatami artystycznymi oraz wizytami na stoku narciarskim “Kurza Góra”. 

  

Opis programu:   

Program przeplata ze sobą warsztaty artystyczne oraz aktywności zimowe w ośrodku “Kurza 

Góra”. Warsztaty artystyczne łączą zabawę z nauką kreatywności, asertywności i autoprezentacji. 

W myśl zasady, że dzieci najwięcej się uczą podczas dobrej zabawy. Program Inspiruje, motywuje, 

rozbudza ciekawość, zachęca do podejmowania decyzji i wyzwań. Celem tak prowadzonych zajęć 

jest uświadomienie dzieciom, że sukces zależy od współpracy i zaangażowania podczas kolejnych 

etapów procesu tworzenia i realizacji. Tworzymy przestrzeń do „dogadywania” się dzieci podczas 

działania. Pracujemy kręgiem, gdzie uczymy, jak mówić o swoich potrzebach, obawach i 

odkryciach. Bawimy się i uczymy razem z dziećmi, traktujemy je poważnie ale i dobrze się z nimi 

bawimy. Nie podajemy gotowych rozwiązań i nie stawiamy dzieci przed gotowymi zadaniami. 

Dzieci uczestniczą w procesie tworzenia razem z nami. Budujemy wtedy wspólny cel, motywację, 

poczucie wpływu – i to wszystko w atmosferze zabawy.  

  
Organizator: Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Spółdzielnia Socjalna.   

właściciel ośrodka dr. Inż. Michał Łapiński   

 

W sprawie półkolonii prosimy kontaktować się z 

biurem:  

Tel: +48 515 822 900 

 e-mail: biuro@kaczebagno.pl  
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Ramowy Program półkolonii: 
  
Turnus I:  

Poniedziałek 24.01.2022 – Piątek 28.01.2022r 

08:00 – 09:00 Przyjazd dzieci/ gry i zabawy integracyjne 

09:00 – 09:30 śniadanie   

09:30 – 10:00 krąg poranny 

10:00 – 13:00 Blok warsztatowy (zajęcia w grupach) / Wyjście na stok narciarski/lodowisko 

(2 wyjścia)* 

13:00 – 14:00 Obiad  

14:00 – 15:00 Blok warsztatowy 

15:00 – 15:15 podwieczorek 

15:15 – 16:00 Gry I zabawy integracyjne 

16:00 odbiór dzieci 

 

Turnus II 

Poniedziałek 21.01.2022r – Piątek 04.02.2022r 

08:00 – 09:00 Przyjazd dzieci/ gry i zabawy integracyjne 

09:00 – 09:30 śniadanie   

09:30 – 10:00 krąg poranny 

10:00 – 13:00 Blok warsztatowy (zajęcia w grupach) / Wyjście na stok narciarski/lodowisko 

(3 wyjścia)* 

13:00 – 14:00 Obiad  

14:00 – 15:00 Blok warsztatowy 

15:00 – 15:15 podwieczorek 

15:15 – 16:00 Gry I zabawy integracyjne 

16:00 odbiór dzieci 

 

*planujemy 2 wyjścia w I turnusie i 3 wyjścia w drugim turnusie na stok narciarski/lodowisko – 

termin dostosujemy do warunków pogodowych 

  

 

*Podczas półkolonii realizowane będą warsztaty z zakresu:  

 

Kolorowe granie – nauka gry na różnych instrumentach, bębnach afrykańskich, grzechotkach, 

tamburynach i „bum bum rurkach”  

Kuchnia pełna smaków – warsztaty pieczenia chleba 

Zajęcia cyrkowe – poznawanie technik żonglerskich, rozkręcania talerzy, diabolo oraz 

flowerstick’ów 

Przezroczyste płótno – malowanie na dużym ekranie z folii strecz.  

Taniec z ogniem – warsztaty mnemotechniczne, ćwiczenia umożliwiające synchronizację 

półkul mózgowych 



  

  

Szczudła – eksperymentowanie z własną percepcją, rozwijające u uczestników umiejętności 

motoryczne, równowagę oraz praca z emocjami  

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

Tworzenie mydełęk – zabawa kolorami, zapachami i fakturą.  

Warsztaty integracyjne 

Gry I zabawy 

Narciarstwo – nauka jazdy na nartach/snowbordzie w ośrodku “Kurza Góra” 

Łyżwy – wizyta na lodowisku 

  

 

*organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie w sytuacjach na które nie ma wpływu (np. warunki 
atmosferyczne).  

 


