
PÓŁKOLONIE PRZYRODNICZE  
 

GDZIE: Warszawa – Wawer, ul. Strzygłowska 61 

KIEDY: Lato 2019 

 

Jako ośrodek Koparka organizujemy PÓŁKOLONIE PRZYRODNICZE dla dzieci w wieku 8 

– 14 lat. Zależy nam, aby dzieci w trakcie spędzania z nami czasu dowiedziały się ciekawych 

rzeczy na temat roślin i zwierząt. Zajęcia prowadzone będą w interesujący sposób: w 

programie przewidujemy szukanie dzikich roślin jadalnych oraz naukę o nich, a także 

zaproszenie podróżnika, który opowie nam o swoich przygodach podczas poznawania świata. 

Kolejnym elementem będą podstawy survivalu (rozpalanie ogniska, nauka kierunków świata, 

budowanie szałasu). Dzieci nauczą się opieki nad zwierzętami oraz odpowiedniego podejścia 

do nich. 

 

Oczywiście głównymi zwierzętami, z którymi będziemy obcować, są nasze alpaki. Kazik, 

Natan, Promyk, Milor, Maraku, Alvaro, Minos, Puree, Sułtan i Lotos już się cieszą na 

spotkanie z Waszymi dziećmi! 

 

NASZE CELE: 

- spędzenie czasu w ciekawy sposób, 

- nauka szacunku do przyrody, 

- nauka zasad dotyczących przebywania ze zwierzętami,  

- ćwiczenie kompetencji miękkich, między innymi: samodzielności, zaradności, współpracy, 

spostrzegawczości, odpowiedzialności, 

- dostarczenie uczestnikom przyjemnych wrażeń, 

- pokazanie potencjału, ale i trudności w posiadaniu zwierząt.  

 

TERMIN: 1 – 5 VII 2019  

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 

Pierwsza i ostatnia godzina półkolonii są czasem świetlicowym, w trakcie którego mogą 

Państwo przyprowadzić lub odebrać swoje pociechy. 

 

 



RAMOWY PLAN DNIA: 

8.00-9.00 animacje, przyprowadzanie dzieci 

9.00-9.30 karmienie alpak 

9.30-11.00 I warsztat 

11.00-11.30 śniadanie z alpakami 

11.30-13.00 II warsztat 

13.00-14.00 obiad i sjesta 

14.00-15.30 III warsztat 

15.30-16.00 podwieczorek 

16.00-17.00 odbieranie dzieci, animacje 

 

CENA: 

- 650 zł za 1 dziecko 

- 1220 za 2 dzieci 

- 1730 zł za 3 dzieci  

W cenie jest udział w półkolonii oraz dwudniowy ciepły obiad. 

 

LICZBA UCZESTNIKÓW:  

Planujemy, żeby w trakcie jednego turnusu było do 30 uczestników. Podzieleni oni będą na 

grupy 10-osobowe z jednym wychowawcą. 

 

Zajęcia będą prowadzone przez przeszkolonych animatorów, alpakoterapeutów, 

psychologów i pasjonatów przyrody. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapisania swojego dziecka na nasze półkolonie, a 

poprzez to do zapewnienia mu niezapomnianych wakacji! 


