
OGÓLNY PLAN OBOZU:

 
1 dzień: 

przyjazd ok. 12.00- 13.00, integracja, rozpakowanie, 

pierwsze aktywności 

2 dzień – 9 dzień:

realizacja programu 

10 dzień: 

spakowanie, ostatnie dwie aktywności 

po śniadaniu, zakończenie obozu, wyjazd po obiedzie

 
OBOZOWY DZIEŃ:

 
1. Po śniadaniu dzieci i młodzież uczestniczą w trzech zajęciach. 

2. Po popołudniu (po obiedzie i czasie wolnym) uczestnicy obozu biorą udział w kolejnych trzech 

aktywnościach; dwóch  zajęciach do wyboru i klubie tematycznym. 

3. Wieczorem, po kolacji, dzieci biorą udział w zajęciach wieczornych.

AKTYWNOŚCI ORGANIZOWANE W CZASIE OBOZU W RAMACH PROGRAMU:

 

- zajęcia sportowe (m.in. piłka nożna, baseball, American football, siatkówka, badminton, 

bieganie, gimnastyka, zajęcia fitness) 

- zajęcia wodne nad jeziorem (m.in. pływanie pod opieką ratownika wodnego, kajaki, rowery wodne, 

Stand Up Paddling) 

- zajęcia w terenie (gry zespołowe; Capture the Flag, podchody) 

- zajęcia kulturowe na temat krajów anglojęzycznych 

- zajęcia artystyczne i muzyczne 

- kluby tematyczne 

- zajęcia kreatywne

- Igrzyska Olimpijskie

- wielkie zawody obozowe

- gry planszowe i karciane 

- dyskoteka

- ognisko

- wycieczka 

- i wiele innych, dodatkowych aktywności 

PROGRAM OBOZU



JAK DZIAŁA NASZ OBÓZ?

Dzieci i młodzież są zanurzone w języku angielskim przez cały dzień.

PORANEK

Rano budzimy dzieci i od razu posługujemy się językiem angielskim.

Na naszym obozie dzieci mają styczność z językiem angielskim przez cały czas.

To tak jakby były na amerykańskim obozie, jednak bliżej, w Polsce, na Kaszubach. 

PIERWSZA CZĘŚĆ DNIA

Po śniadaniu rozpoczynamy pierwsze bloki; dzieci uczestniczą w trzech aktywnościach- są

to m.in. zajęcia kreatywne, sportowe, artystyczne, wodne, językowe itd.  

DRUGA CZĘŚĆ DNIA

Wczesnym popołudniem nadchodzi pora lunchu, czas wolny i kolejne atrakcje; ponownie 3

bloki. Pierwsze dwa to tzw. FC (Free Choice); dzieci wybierają w których aktywnościach

chcą brać udział.

Są to  inne zajęcia niż te poranne, oferujemy na przykład; rowerki wodne, kajaki, gry

terenowe, gry planszowe itp.

KLUBY

Trzeci blok to klub tematyczny, który dzieci wybierają i uczestniczą w nim przez 2 dni;

realizując konkretny projekt, uczą się nowych rzeczy, a przy tym świetnie się bawią.

Organizujemy przykładowo klub Harry'ego Potter'a, klub filmowy, sportowy,  pływania,

piłki nożnej, artystyczny, siatkówki, poszukiwaczy przygód, muzyczny, pisarski i wiele

innych.

WIECZOROWĄ PORĄ

Wieczorem na dzieci czeka pyszna kolacja, czas wolny i aktywności wieczorne takie jak;

impreza w stylu hawajskim, podchody, Igrzyska Olimpijskie, maraton filmowy oraz wiele

innych atrakcji i niespodzianek, co roku kolejne nowości! 

Podczas wszystkich zajęć mówimy po angielsku. 

Dodatkowo program obozu obejmuje wycieczkę.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu obozu.


