
 

Wyspa Dzieci to tygodniowe lub dwutygodniowe wakacyjne 
spotkania dzieci, które w przyjaznym otoczeniu pod uważnym 

okiem wychowawców i trenerów bawią się, uczą i rozwijają 
swoje predyspozycje, zdolności, talenty. 

Kadrę pedagogiczną: psychologów, pedagogów,  
wychowawców łączy idea rozwoju dzieci w równowadze 

i w harmonii z samym sobą i otaczającym je światem. 
Poza zabawami, grami rozwijającymi myślenie  

i sprawność fizyczną, zdolności artystyczne dzieci 
uczą się współbrzmienia ze swoimi kolegami 

i koleżankami oraz z naturą. Rozwijają wrażliwość 
na piękno otaczającego świata i na drugiego 

człowieka. W działaniu w grupie uczą się 
rozwiązywania konfliktów, negocjowania,  

podejmowania decyzji, odmawiania. Pozyskanie  
i rozwijanie tych umiejętności służy pomyślnemu 

układaniu sobie relacji z rówieśnikami.
Wszystko to, jak przystało na okres wakacji, 

dzieje się w atmosferze dobrej zabawy!

Gdzie wyjeżdżamy?
Pensjonat Wiecha w Kawęczynie oddalony  

o 30 km od Warszawy w kierunku południowym. 
Obiekt oddany w 2011 roku położony  

w bezpośrednim sąsiedztwie Chojnowskiego 
Parku Krajobrazowego  na pięknym rozległym 

terenie (20h) w pobliżu lasu. Pensjonat  
dysponuje zapleczem w postaci 40 miejsc  
noclegowych w komfortowych pokojach  

2-3-4 os. Każdy pokój wyposażony jest  
w łazienkę.  Na parterze znajduje się piękna 

jadalnia oraz duży zadaszony taras.  
Na terenie kompleksu znajduje się również 

staw, mini zoo, boiska, stara zagroda chłopska 
z izbą etnograficzną oraz plac zabaw.

Tematyka Wyjazdów
MALI DETEKTYWI to wakacje dla dzieci, 
które uwielbiają zagadki, logiczne myślenie 

i rozwiązywanie łamigłówek, dla dzieci, które 
mają na swoim koncie wiele niezapomnianych 

przygód, lubią stawiać sobie wyzwania,  
są dociekliwe i nic się przed nimi nie ukryje.  
Program turnusów został zainspirowany znaną 

serią książek „Biura detektywistycznego 
Lassego i Mai” wydawnictwa ZAKAMARKI.

Razem z bohaterami książek dzieci będą tropić 
przestępców i odnajdywać skradzione skarby. 

Planowane elementy programu:
Agencja detektywistyczna od A do Z: założenie 

kartotek, opisywanie spraw, dowodów;

Spotkanie z sławnymi detektywami takimi jak: 
Lasse i Maja, Sherlock Holmes, Inspektor 

Gadżet, Detektyw Pozytywka;

 Uczestnictwo w szkole detektywów, podczas 
której będziemy ćwiczyć metody pracy śledczej, 

badanie i zabezpieczanie śladów, zbieranie 
odcisków palców, pracę z mikroskopem i lupą, 
zbieranie poszlak, nauczymy się tajnego pisma, 

kodowania ważnych informacji - szyfrów;

Rozwiązywanie spraw detektywistycznych,  
zagadek logicznych, łamigłówek;

Wielki Test Detektywistyczny, podczas którego 
każdy młody agent sprawdzi zdobytą wiedzę;

Ćwiczenia wzmacniające koncentrację, 
spostrzegawczość, dokładność, kojarzenie  

faktów, maskowanie się i skradanie. 

 Przeprowadzanie przesłuchań  
– nauka mowy ciała, technik i taktyk  
stosowanych przez podejrzanych;

 Gra detektywistyczna: 
Poszukiwanie skradzionych dzieł sztuki;
Nauka przydatnych w pracy detektywa 

narzędzi takich jak np. alfabet Morsa,  
zbieranie danych, tworzenie rysopisów,  

zbieranie odcisków palców i wiele innych.

ROBINSONADA Motywem przewodnim  
oraz celem naszego wyjazdu jest połączenie  

zarówno zabaw i aktywności na łonie przyrody 
jak i edukacji z zakresu przyrody, ekologii  

czy pierwszej pomocy. 

Planowane elementy programu:
Sztuka przetrwania; posługiwanie się kompasem  

i mapą, orientacja w terenie, budowa szałasu

 EKO – życie lasu, jego mieszkańcy i ich zwyczaje 
(ciekawostki, tropienie i obserwacja zwierzyny), 

EKO zachowania i styl życia  

 ABC pierwszej pomocy 

 Rękodzieło: ceramika, makrama, 
Łapacze Snów - amulety 

 Happy Cooking – wspólna zabawa w gotowanie

Gra terenowa – „Poszukiwanie zaginionego skarbu”  
( przy wykorzystaniu mapy i kompasu)

Wyrób łuków i kołczanów  
oraz zajęcia strzeleckie

Zapomniane zawody: Spotkanie z piekarzem 
– własnoręczny wyrób chleba i masła;  

Spotkanie z kowalem - warsztaty w kuźni

Wspólne ogniska i śpiewanie „do białego rana” 

Terminy wyjazdów
29 czerwiec – 13 lipiec 2013 (14 dni)  

Mali Detektywi – obóz dla dzieci w wieku 6 – 10 lat

3 sierpień – 10 sierpień 2013 (7 dni) 
Robinsonada – obóz dla dzieci w wieku 6 – 10 lat

21 - 28 lipiec 2013 (7 dni)  
Mali Detektywi – obóz dla dzieci w wieku 6 – 10 lat

Cennik
Obóz 7 dni w pensjonacie – 1290 pln  

Obóz 14 dni w pensjonacie – 2190 pln 

Zgłoszenia do 30 kwietnia  
Obóz 7 dni w pensjonacie – 1190 pln 

Obóz 14 dni w pensjonacie – 2090 pln

Wszystkie informacje o wyjazdach: programy 
zajęć dla dzieci, warsztatów dla rodziców, opis 

kadry, cennik oraz opisy zrealizowanych wcześniej 
wyjazdów są dostępne na stronie  

www.WyspaDzieci.pl 

Informacje można uzyskać również  
telefonicznie dzwoniąc pod numer:
504 236 466 lub 504 055 161  

lub 691 953 530  
lub wysyłając e-maila na adres:  
wyspadzieci@femmeritum.pl 

  Zapraszamy!

dziecidla malych

/kolonie

http://www.WyspaDzieci.pl
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