

Zabawy z płachtą- zabawy integracyjne na wesoło z wykorzystaniem dużej

KLANZOWEJ kolorowej chusty;
 Zabawy integracyjne- gry i zabawy na wesoło o dużej ilości energii i uśmiechu. Pakiet gier
integracyjnych przeznaczony jest dla całej klasy. Zajęcia mają na celu zintegrowanie grupy, a
przede wszystkim dobra zabawa dla wszystkich. Zajęcia są elementem edukacji nieformalnej
typu outdoor;


BUMBUM rurki- kolorowe, muzyczne tuby wykonane z bezpiecznego tworzywa.

Lekkie i dokładnie nastrojone, a ich kolorystyka odpowiada odpowiednim dźwiękom.
Świetnie sprawdzają się jako muzyczne instrumenty pomocne przy nauce rytmu. Z klasą przy
akompaniamencie kolorowych BUMBUM rurek można śpiewać znane i lubiane piosenki.


Wspinaczka- zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ścianie o najniższym poziomie

trudności. Zajęcia odbywają się z użyciem sprzętu do asekuracji. Dziecko podczas zajęć ma na
sobie kask i uprząż wspinaczkową;


Skrzynki-zajęcia

specjalistyczne

prowadzone

przez

instruktorów.

Uczestnicy

przyczepieni do liny wspinają się na skrzynki budując jak najwyższą wieżę. Zajęcia są
elementem edukacji nieformalnej typu

outdoor. Zajęcia odbywają się przy użyciu

specjalistycznego sprzętu do asekuracji.


Oprowadzanka w siodle – zajęcia prowadzone przez instruktora jazdy konnej. Instruktor

trzymając konia oprowadza dzieci po wybranym bezpiecznym terenie. Dzieci mają na sobie
kaski;


Wycieczka wozem konnym po okolicy- w grupach maksymalnie do 15 osób wraz z

opiekunem. Uczestnicy mają okazję poznać piękna okolice Czarnocina.
 Wspólne robienie Pizzy- uczniowie od samego początku całą grupą sami przygotowują pizzę
( kroją składniki, wałkują ciasto) by na koniec móc ją zjeść. zajęcia odbywają się pod okiem
opiekunów i prowadzącego zajęcia.


Ciasteczka- z dziećmi robimy kolorowe, słodkie, pyszne, jedyne w swoim rodzaju

ciasteczka począwszy od przygotowania ciasta, wycinania wzorków i dekorowania. Zajęcia
kulinarne w których każdy może stać się szefem kuchni.


Mały Robinson – wspólnie z klasą budujemy szałasy.

 Mały rzeźbiarz- wykonujemy z dziećmi odlewy gipsowe , a następnie dekorujemy lub
umieszczamy na rysunkowej pamiątce z pobytu



Flaga- wspólnie z dziećmi wykonujemy klasowa flagę odciskając na niej dłonie.
Decoupage- za pomocą techniki decoupage ozdabiamy podstawki pod kubki,

zakładki do książki lub świeczniki.


Zajęcia taneczne- w trakcie zajęć poznajemy tańce integracyjne, a także uczymy

się krótkiego układu tanecznego na wesoło. Zabawa gwarantowana!

