Półkolonie w Wiosce Indiańskiej Grala - 2019
Terminy turnusów:
I.
01.07 – 05.07.2019 r.
II.
22.07 – 26.07.2019 r.
III.
29.07 – 02.08.2019 r.

- 5 Dni Dookoła Świata
- Kulinarna Przygoda
- Fabryka Pasji

Koszt: 620 zł

Oferta obejmuje:
ubezpieczenie NW, przejazdy autokarem, 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad z dwóch dań + podwieczorek,
odpowiednią ilość napojów (dysponujemy własnym zapleczem gastronomicznym), materiały dydaktyczne,
profesjonalną i rzetelną opiekę, opiekę medyczną na telefon

Turnus I
Przed nami niezwykła podróż dookoła świata. Ruszamy, cała naprzód!
W 5 dni dookoła świata - campowy blok tematyczny
1. ABC PODRÓŻNIKA
•
•
•
•
•
•

16 przykazań podróżnika
nauka czytania mapy, mapa terenu, ciekawostki ekstremalne, notatnik podróżnika
poznamy najpopularniejsze serwisy i systemy rezerwacji on-line - samodzielnie przygotujemy plan
podróży do AMERYKI PÓŁNOCNEJ
zwyczaje Indian, zabawa ruchowa "Podchody" - szukanie indiańskiego skarbu
otrzęsiny - indiański tor przeszkód, malowanie twarzy, wykonanie pióropuszy
uczta filmowa - w 80 dni dookoła świata

2. NOWE ODKRYCIA AFRYKI
•
•
•

budowa starożytnych piramid z eco materiałów
afrykańskie ozdoby, kreatywne stroje i świat dźwięku, czyli warsztaty gry na bębnach
nauka afrykańskiego tańca , poznanie najciekawszych rytuałów (pokój tycia, ujeżdżanie byków, zęby
jak sztylety itd.)

3. BARWY ORIENTU - AZJA
•
•
•

Holi - indyjskie święto radości, czyli festiwal koloru -zabawy integracyjne z wykorzystaniem
kolorowych rekwizytów
mandale - malowanie kolorowym piaskiem
zwycięski taniec indyjski

4. MAGIA AMERYKI POŁUDNIOWEJ
•
•
•

wypoczywamy w tropikach - brazylijska samba
naszyjniki z kwiatów i słoneczne koktaile z palemką
Pão de queijo - brazylijski przysmak - warsztaty kulinarne

5. LODOWA ANTARKTYDA
•
•
•

domowa lodziarnia - własnoręczne przygotowanie lodów
lody na ciepło - kręcimy watę cukrową
zabawy z użyciem lodu(malowanie solonego lodu, lodowa kreda, kręgle lodowe, dino jaja, itp.)
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Turnus II
Tych, którzy dobrą zabawę potrafią połączyć z kulinarną przygodą zapraszamy na
"Słodki obóz"
Świat ciasta - campowy blok tematyczny
1. STREFA SMAKU
•
•
•
•

Eksplozja smaków i zapachów - poznajemy składniki i przyprawy używane do wypieku ciast
Sweet food na zdrowie, czyli pyszne słodkości w zdrowszej odsłonie - komponowanie dań
Powerfood - mega odżywcze koktajle owocowo-warzywne
Poszukiwacze smaku - drużynowe zawody kulinarne na czas

2. STREFA SZEFA
•
•
•
•
•

Rola szefa - podział zadań w profesjonalnej kuchni
Kuchenne ABC - czyli BHP od kuchni. Zapoznanie ze sprzętem kuchennym i zasadami jego
bezpiecznego używania
Nowe trendy w sztuce kulinarnej - dania EKO, vege zwyczaje
Sztuka kelnerska - zasady przenoszenia potraw i napojów na tacy kelnerskiej. Bieg kelnerski z tacą
przez przeszkody
Poznanie zasad savoir vivre

3. STREFA CUKIERNIKA
•
•
•
•
•
•
•

Komponowanie książki kucharskiej
Zdobienie i dekoracja ciast
Nauka tajników sztuki cukierniczej
Rozwój umiejętności kulinarnych
Oddaj fartucha - codzienne zmagania o zatrzymanie fartucha
Domowa lodziarnia - własnoręczne przygotowanie lodów
Lody na ciepło - kręcimy watę cukrową

Turnus III
Tych, którzy dobrą zabawę potrafią połączyć z artystyczną przygodą zapraszamy na
"Fabrykę pasji"
Artystyczna przygoda czyli Fabryka pasji - campowy blok tematyczny
1. BOYS CAMP

•
•
•
•
•
•
•

Sprawdź swoje możliwości i poczuj adrenalinę podczas pobytu w krainie przygody i parku przygód:
zjazd na stalowej linie,
tor quadowy,
strzelnica,
poszukiwanie skarbów,
X-box kinect,
ścianka wspinaczkowa
park trampolin
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadto:
konkurencje sprawnościowe
mecze piłki nożnej i siatkowej
tor przeszkód
budowa szałasu
podchody
taśma wieloosobowa
zawody strażackie
pokazy tresury psów policyjnych
zdobywanie sprawności i umiejętności z zakresu girls camp (dla chętnych)

2. GIRLS CAMP
•

•
•
•
•
•
•

handmade - oryginalne, stworzone samodzielnie cudeńka: biżuteria, ramki na zdjęcia, świeczniki,
techniki decoupage, papierowe fantazje, eco-ozdoby, mała ikebana, czyli bukiety okolicznościowe z
nietypowych materiałów
warsztaty kulinarne - domowa lodziarnia - własnoręczne przygotowanie lodów, lody na ciepło kręcimy watę cukrową, zdrowe przekąski i ciasta
blogerki modowe - szukanie inspiracji, tworzenie super stylizacji, organizacja pokazu mody
fitness &SPA - aerobic, zumba, joga, owocowe maseczki i koktajle
dzień szalonych fryzur,
zdobywanie sprawności z zakresu boys camp
sesja zdjęciowa

CAMPOWY BLOK OGÓLNY – WSZYSTKIE TURNUSY
Blok obejmuje wspólne zajęcia, ogólne dla wszystkich uczestników wypoczynku. Atrakcje mają na celu
zintegrować uczestników, którzy na co dzień realizują zajęcia w podgrupach. Ilość zajęć realizowana
będzie w zależności od czasu, możliwości, warunków atmosferycznych oraz chęci uczestników.

ACTIV PAKIET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

waterball (zabawa w kuli na wodzie)
poczwórne narty
dmuchana poducha do skakania
boisko do piłki siatkowej
ogrodzony plac zabaw
ścieżka sensoryczna
strzelanie z łuku
wodna olimpiada na sportowo
zajęcia animacyjne z chustą Klanzy
gry zespołowe
karaoke

WYCIECZKI
•
•
•

wyjazd do kina do Siedlec
pobyt w Parku Przygody w Siedlcach - małpi gaj, 30m dmuchany tor przeszkód, linowy tor przeszkód,
park trampolin
pobyt w Krainie Przygody w Iganiach Nowych - zjazd na stalowej linie, tor quadowy, strzelnica, sekcja
dmuchańców, dojenie krowy, poszukiwanie skarbów, X-box kinect, ścianka wspinaczkowa
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CODZIENNE ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM PROWADZONE PRZEZ
NATIVE SPEAKERA

W PIĄTEK W GODZ. 18.00-21.00 ORGANIZUJEMY SPOTKANIE
INTEGRACYJNE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII ORAZ ICH
RODZICÓW/OPIEKUNÓW.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Do dyspozycji: zadaszone wiaty grillowe, klimatyzowany budynek, własna kuchnia,
ogromny namiot, duży plac zabaw, poducha plażowa do skakania, basen, sprzęt
sportowy, ogrodzony teren.
Każdego dnia wyjazd z Siedlec o godz. 8.00, powrót o godz. 18.30. W piątek wieczorem
powrót zapewniają Rodzice.
Wpłata zaliczki w wysokości 100 zł: w chwili zgłoszenia dziecka. Termin wpłaty pozostałej
kwoty: 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.
Nr konta: Powiatowy Bank Spółdzielczy: 92 9221 0000 0132 1034 2000 0010 ( z dopiskiem:
wypoczynek w Grali - imię i nazwisko uczestnika, termin turnusu, numer kontaktowy
rodzica/opiekuna)

Zapisy pod nr telefonu: 606 985 505
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