
	

	

OFERTA 

KOLONIA – MAŁE CICHE – WIELKIE KOLEGOWANIE – 11 DNI 

Program wycieczki: 
 
Małe Ciche: 
Niewielka miejscowość u stóp Tatr. Klimat i kameralna atmosfera Małego 
Cichego dają możliwość obcowania z niepowtarzalną górską przyrodą, 
góralską kulturą oraz odpoczynku z dala od turystów. 
 
ZAKWATEROWANIE: 
Dom Wypoczynkowy „Tatrzańska Grań” –usytuowany w cichym i spokojnym 
miejscu. Do dyspozycji uczestników pokoje 2, 3, 4, 5 i 6-osobowe z łazienkami. 
Na terenie ośrodka znajduje się jadalnia, świetlica, sala gier –ping-pong, 
piłkarzyki, miejsce na grilla, wyznaczone boisko do siatkówki, trampolina, 
mały basen letni z podgrzewaną wodą. 
 
WYŻYWIENIE: 
Cztery posiłki dziennie (śniadanie –bufet, obiad, podwieczorek, kolacja). 
Turnus rozpoczyna się i kończy obiadem+ suchy prowiant na drogę powrotną 
dla uczestników z Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Poznania. 
W prezencie od Gospodarzy 1 raz w turnusie uczestnicy ustalają menu dnia :) 
 
TRANSPORT: 
Autokar z Krakowa lub Katowic. Możliwy wyjazd z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, 

Poznaniaza dopłatą +50 zł/os.–PKP (min. 10 os.) lub bus (min. 6 os.) do 

Katowic lub do Krakowa, dalej autokarem do obiektu 
 
WIEK UCZESTNIKÓW: 
Kolonia –7-10lat 

Obóz–11-13 lat 
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Cena: 1300 zł/os. 
 
CENA ZAWIERA: 
Zakwaterowanie (10 noclegów), wyżywienie, kadrę wychowawczą, opiekę 

medyczną, transport, program, ubezpieczenie NNW Signal Iduna do kwoty 

7.000 zł. 

 

PROGRAM: 
DZIELNI –SAMODZIELNI! 
 
Podczas trwania kolonii dzieci będą uczone wszelkich czynności 
pomagających w codziennym usamodzielnianiu się. Poprzez gry i zabawy 
koloniści nauczą się lub udoskonalą swoje umiejętności w takich dziedzinach 
jak: poranna i wieczorna toaleta, mycie zębów, czesanie się, umiejętność 
dobierania właściwej garderoby do warunków pogodowych, sznurowanie 
butów, składanie ubrań, ścielenie łóżka. Akcja wzbogacona o savoir-vivre –
dobre maniery w domu, w szkole, na wycieczce, kolonii... -dyskusja + zabawa 
 
KOLONIA WIELKIE KOLEGOWANIE - Zakoleguj się z nami i rozwiń swoją 
wyobraźnię. Będziesz miał okazję zaprojektować i stworzyć modele z klocków, 
odkryć w sobie ducha konstruktora, artysty czy podróżnika.  
 
- Dzień Architekta – „Zrób to sam”- konstrukcja makiety idealnego miasta, 
budynków, parków, zamku i innych budowli; rywalizacja w grupach - 
konstrukcja najwyższej wieży, najdłuższego mostu; konkurs na najlepszego 
Architekta Lego.  
 
- Dzień Podróżnika – stworzenie Legomapy; planowanie podróży marzeń; 
nauka posługiwania się kompasem, nauka czytania mapy; konstruowanie z 
klocków podróżniczych środków transportu; najbardziej charakterystyczne 
budowle Europy i odwzorowanie ich przy użyciu klocków; projekcja filmu 
„Lego: Przygoda”.  
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- Dzień Projektanta – najbardziej popularni projektanci Lego na świecie – 
zapoznanie z sylwetkami artystów i ich dziełami; projektowanie i 
wykonywanie biżuterii; tworzenie przedmiotów użytkowych i projektowanie 
kostiumów.  
 
- Dzień Farmera – stworzenie wiejskiej zagrody „Farmer House” zamieszkanej 
przez bajkowe zwierzęta; pogadanka na temat hodowli i żywienia zwierząt; 
prezentacja wybranych gatunków hodowlanych oraz możliwość spróbowania 
wyrobów mlecznych; wycieczka do bacówki.  
 
- Dzień Konstruktora – zapoznanie z historią klocków Lego; tworzenie 
własnych konstrukcji; „co masz na myśli?”: Legokalambury na podstawie 
wykonanych projektów.  
 
- Dzień Artysty – zespołowe tworzenie inscenizacji przy pomocy klocków Lego, 
odgrywanie scenek, skeczy; LegoDance i Electric boogie - nauka tańca; 
wieczorna dyskoteka i prezentacja nabytych umiejętności.  
 
- Dzień Sportowca – fabularyzowana gra terenowa „ koLEGO ratuj!”; 
Legowyścig – indywidualne i grupowe rozgrywki sportowe zakończone 
wręczeniem nagród i medali.  
 
- Dzień Kosmonauty – kreacja statków kosmicznych i galaktycznych 
pojazdów z klocków; gwiezdna bitwa; projekcja filmu „Lego Opowieści 
Droidów”  
 
- Dzień Gracza – ABC gracza – zasady fair-play panujące podczas każdej 
rozgrywki; Legowyzwanie: projektowanie własnych planszy i scenariuszy gier; 
planszowe rozgrywki Lego.  
 
PONADTO:  
Wycieczka autokarowa na baseny termalne (2-godzinny pobyt); wycieczka 
do Bacówki – pokaz wyrabiania sera i degustacja serków podhalańskich; 
ognisko z pieczeniem kiełbasek; warsztaty tworzenia zwierząt z siana; 
warsztaty agroturystyczne 
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