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PROPONOWANE PANELE PROGRAMOWE
PANEL 1 - „AKTYWNA INTEGRACJA” czyli to na co nie ma miejsca i czasu w
szkole”
Zestaw gier i zabaw integracyjnych, wymagających współdziałania grupy i komunikacji,
realizowanych w zespołach kilkunasto osobowych. Uczestnicy zostają podzieleni losowo na
zespoły i w takich formacjach uczestniczą w realizacji programu. Każda z konkurencji
oceniana jest według stosownej punktacji. Poprzez system punktacji i wprowadzenie
elementów rywalizacji powodujemy zaangażowanie i aktywny udział uczestników w
realizowanych zadaniach. Uzyskane przez grupy wyniki pozwalają wyłonić zespół najbardziej
zgrany i kreatywny. Zespoły wykonują równocześnie zadania na wydzielonych stanowiskach,
przemieszczając się rotacyjnie miedzy nimi. Na każdym ze stanowisk zespół spędza około 1,5
godziny. Na każdym ze stanowisk opieka instruktora. W programie znaleźć się mogą
następujące zabawy:
- poprzeczka - pokonanie poziomej przeszkody wg kryterium czasowego
- slalom gigant – pokonanie trasy w nartach zespołowych na czas
- rurociąg – przemieszczenie piłeczki bez jej dotykania i opuszczania na ziemię
- węzeł gordyjski – członkowie zespołu uwiązani na końcach lin rozwiązują łamigłówkę na
czas
- alcatraz – zespołowe pokonanie pionowej przeszkody w postaci sieci
- labirynt – wszyscy członkowie grupy kolejno odgadują przebieg trasy labiryntu
- nawlekanie - zadaniem zespołu jest nawleczenie się całej grupy na sznurek, oceniany jest
czas wykonania zadania przez zespół
- skakanka - zadaniem zespołu jest wskoczenie do skakanki kręconej przez 2 członków
grupy
- wyścig skrzynek - zadaniem zespołu jest pokonanie trasy po zbudowanym ze skrzynek
pomoście, oceniany jest czas wykonania zadania
- hydraulik - zadaniem zespołu jest wyłowienie piłeczki z rury poprzez dolewanie do niej
wody, oceniany jest czas wykonania zadania
- sztafeta indiańska – bieg po wyznaczonej trasie, kolejny zawodnik wyrusza po powrocie
poprzednika
- most Y – przejście parami po zawieszonych na wysokości 0,5 m linach
- mumia – zespołowe pokonanie wytyczonej trasy na czas
- słoń – zadaniem zawodników jest przewrócenie przeszkód ustawionych w dwóch rzędach,
nie przekraczając linii faulu
- kulodrom – zespołowe transportowanie 4 kulek jednocześnie z naroży planszy do celu
- zrób to w minutę – zestaw konkurencji sprawnościowych, inspirowany przez znanym
programem TV (m.in. kapitan Hak, Kopciuszek, krzywa wieża, 360 stopni, ciasteczkowy
potwór, dubeltówka, żelazna precyzja, wrzutka, samba, itd. …)
PANEL 2 „BAROMETR ADRENALINY”
Zestaw konkurencji i gier, dostarczających uczestnikom dodatkowej porcji endorfin
i adrenaliny. Uczestnicy w utworzonych grupach uczestniczą w poszczególnych
konkurencjach. Na każdym ze stanowisk opieka instruktora
Propozycje konkurencji:
o paintball – uczestnicy wyposażeni w mundury i komplet sprzętu (maski,
karabinki, amunicja) po uprzednim instruktażu w zakresie zasad gry,
bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu uczestniczą w rozgrywkach w scenerii leśnej
o konkurencja strzelecka – strzelanie z łuku bloczkowego lub/i refleksyjnego
do tarczy punktowej (dla starszych klas)
o konkurencja strzelecka – strzelanie z pistoletu i/lub wiatrówki do tarczy punktowej lub magnetycznej
o wieża ze skrzynek – zawodnicy kolejno przy pomocy całej grupy budują wieżę wspinając się po niej przy
asekuracji linowej instruktora
o konkurencja strzelecka – dmuchawki – tradycyjna broń Indian Ameryki Południowej (dla najmłodszych)
 tyrolka – zjazdy po rozpiętej ukośnie pomiędzy drzewami linie







wychodzenie po linie – przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu wspinaczkowego
most linowy – przejście po rozpiętym pomiędzy drzewami moście linowym, asekuracja
linowa instruktora
spiderman – zbieranie artefaktów w trakcie przemieszczania się po pionowo rozpiętej
sieci, asekuracja linowa instruktora
kukułcze jajo – wkładanie i wyjmowanie jaj do gniazda przez członków grupy
wyciągniętych na linie przez cały zespół, asekuracja linowa instruktora
małpi gaj – pokonanie systemu przeszkód, rozwieszonych na linach

PANEL 3 „ALTERNATYWNE SPORTY” – integracja poprzez rekreację
Uczestnicy w ramach utworzonych grup mają okazję do poznania i wykazania się w nowatorskich
dyscyplinach. Na każdym ze stanowisk opieka instruktorska
Propozycje aktywności:
o speedminton – nowatorska gra będąca połączeniem tenisa, badmintona i squasha, nie
wymagająca specjalnie przygotowanego podłoża czy też siatki
o nordic walking – kijki wprawiające całe ciało w ruch (do 90% ludzkich mięśni), instruktaż
i krótki marsz
o slacklines – test równowagi w trakcie spaceru po linie
o mini golf – pole golfowe, zaaranżowane przy wykorzystaniu specjalnego zestawu
przeszkód - trafianie do ustawionych dołków
o boule – turniej w rzucie kulami
o limbo – czyli zabawa z karaibskiej plaży
o trikke – trójkołowe pojazdy, poruszane siłą mięsni ludzkich bez użycia pedałów
czy odpychania się od podłoża (wyłącznie ośrodek BPIS)
o laser tag – paintballowa wojna bez kulek, siniaków i łez, z wykorzystaniem lasera
PANEL 4 – „BLIŻEJ NATURY” czyli sztuka poznania i przetrwania
Blok działań bazujących na zagadnieniach edukacji dla bezpieczeństwa, przybierający formę
krótkiego, wybiórczego kursu „abc survivalu” na wesoło. W programie zajęć m.in. terenoznawstwo
i orientacja terenowa, leśna spiżarnia, pierwsza pomoc, strzelectwo, techniki linowe, pozyskiwanie
i uzdatnianie pożywienia i wody, poruszanie się w terenie trudnym, ogień światło życia – ogniska i
paleniska, to co natura daje nieprzyjemnego – zmęczenie, pragnienie, insekty i owady itd.
Programy mają wymiar czysto praktyczny, opierają się na identyfikacji naturalnych zasobów i ich
wykorzystaniu (a więc np. rozpalamy ogień bez zapalniczki i zapałek, budujemy nosze,
konstruujemy prowizoryczny kompas, filtr wodny czy wędkę, pieczemy podpłomyki itd.).
PANEL 5 – „ZABAWY NASZYCH RODZICÓW” czyli zapomniane gry
podwórkowe i uliczne
Blok gier i zabaw, popularnych wśród dzieci kilkadziesiąt lat temu, obecnie zapomnianych i nie
docenianych. Nie wymagają do realizacji skomplikowanych i wyszukanych artefaktów, można je
realizować niemal w każdym terenie. W programie m.in. gra w klasy, skoki przez gumę, gra w kamyki,
wyścigi na kapsle, dwa ognie, palant, król skoków, hali halo, barani skok, szczur, wyścig słoni, figury,
kopanie puszki, rekiny i żeglarze, klipa, flinston, piłka balonowa, wyścig w workach, szczudła,
przeciąganie liny, ziemniak. Dodatkowo gry rodem z innych krajów i kontynentów np. rollito, kubb,
bizonie jądra, wojna okrętów itd.
PANEL 6 – „RUCH TO ZDROWIE” czyli grupowe gry terenowe
Gry i zabawy realizowane nawet z dużych grupach, w lesie, na polanie, na boisku, w
sąsiedztwie obiektu zakwaterowania. Bazują na spostrzegawczości, współpracy
uczestników, zdolności poruszania się w terenie, a przede wszystkim mają służyć
wspólnej zabawie ruchowej całej grupy w myśl założonego scenariusza. Wśród gier i
zabaw m.in. zdobywanie flagi, przemytnicy, podchody, pole minowe, róża wiatrów,
pogoń za lisem, tik tak, strażnik totemu, gra w zdobyte, królestwo, brzozowa babka,
ekspedycja ratunkowa, linia telegraficzna, obrona torów, leśna zasadzka itd.
PANEL 7 – „WIECZOREM, WIECZOREM GDY…” czyli działania
towarzysko-rozrywkowe
- ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek, śpiewogrami, pląsami i
działaniami animacyjnymi (dyrygent, twister, indiańskie imiona, wzajemna
prezentacja, pif paf, walka o ogień itd.).
- klubowy wieczór integracyjny w formie imprezy karaoke (grupowa bitwa na
głosy, popisy solowe, wspólna zabawa); w trakcie imprezy zostaną ogłoszone
wyniki rywalizacji z zakresu działań panelu 1, wręczone zostaną dyplomy i nagrody
- wieczorne gry terenowe – nazgul, świetliki, podchody, pogoń za lisem ….
- impreza taneczna
- kino pod gwiazdami

PANEL 8 – „CUDZE CHWALICIE ...” czyli podróże z pasją

(do wyboru, w zależności od miejsca zakwaterowania, upodobań i wskazówek zamawiającego)
1. Toruń – Planetarium, Muzeum Piernika, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Dom Muzeum Mikołaja
Kopernika
2. Malbork – Muzeum Zamkowe, Dino Park, Żuławska Wioska Ceramiczna
3. Olsztyn – Muzeum Warmi i Mazur, Planetarium im. M. Kopernika
4. Muzeum Etnograficzne w Olsztynku
5. Grunwald – Muzeum Bitwy
6. Święta Lipka-Sanktuarium Maryjne i koncert organowy
7. Gierłoż – kompleks bunkrów Wilczy Szaniec
8. Giżycko – Twierdza Boyen i unikatowy most obrotowy na Kanale Łuczyńskim
9. Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie
10. Muzeum Mazurskie w Owczarni k/Kętrzyna
11. Park Miniatur Warmii i Mazur w Gierłoży
12. Wioska Wikingów Galindia - Iznota k/Mikołajek
13. Park Safari Okrągłe
14. Kolejka Wąskotorowa w Wigierskim Parku Narodowym
15. Muzeum Mazurskie w Owczarni k/Kętrzyna
16. Mamerki - Kwatera polowa Dowództwa Niemieckich Wojsk Lądowych
17. Rejs statkiem po jeziorach Mazurskich
18. Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie
19. Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
20. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
21. Zbiczno - Średniowieczny Gród Foluszek
22. Muzeum Etnograficzne i Muzeum Przyrody w Jeleniu
23. Zamek Golubski – Golub-Dobrzyń
24. Mrągowo – miasteczko westernowe Mrongoville
25. Spływ kajakowy

