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Program Aktywny Junior 

Opis programu Aktywny Junior: 

Aktywny Junior to program przygotowany specjalnie z myślą o najmłodszych uczestnikach. Zapraszamy grupy 

przedszkolne oraz wczesnoszkolne. Zajęcia dostosowane są do umiejętności dzieci i pozwalają im się lepiej 

poznać. Sprawiają też, że nasi mali Goście znakomicie się bawią w gronie rówieśników, a przy okazji rozwijają 

swoje umiejętności psychoruchowe. Wszystko to w nowoczesnym Ośrodku usytuowanym w centralnej części 

Welskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w celu ochrony walorów przyrodniczych, historycznych oraz 

kulturowych regionu oraz  ochrony doliny rzeki Wel. 

Cele edukacyjne realizowane podczas pobytu:  

1. Rozwój aktywności fizycznej. 

2. Upowszechnianie zdrowego stylu życia. 

3. Poznanie nowych dyscyplin sportowych. 

4. Poznanie regionu warmińsko – mazurskiego. 

5. Poznanie  walorów przyrodniczych Welskiego Parku Krajobrazowego.  

6. Poszerzenie wiedzy z dziedziny życia społecznego poprzez integrację uczniów i nauki pracy w zespole. 

 

Aktywne Zajęcia w ramach programu: 
Pakiet gier i zabaw integracyjnych - chusta Klanza, przeciąganie liny, biegi w workach, skrzynki, hydraulik 

Water Ball - zabawa na basenie w kuli wypełnionej powietrzem 

Przygoda z Lego - zabawa z wykorzystaniem klocków Lego 

Segway – nauka jazdy dwukołowcem po torze z przeszkodami 

Budowanie konstrukcji rurkowych - za pomocą rurek i łączników zbuduj trójwymiarowe modele 

Projektowanie przypinek - zaprojektuj i wykonaj swoją własną, oryginalną przypinkę 

Wspinaczka skałkowa- zajęcia na profesjonalnej ściance wspinaczkowej z automatycznym systemem asekuracji 

Mega Jenga - gra towarzyska w dużym rozmiarze, uczestnicy budują jak najwyższą wieżę z piankowych klocków 

Mega Twister - gra towarzyska dla całej grupy, trening refleksu oraz utrzymania równowagi 

Dyskoteka  - integracja wieczorna przy najnowszych hitach na sali dyskotekowej 

 

Możliwość korzystania z infrastruktury w czasie wolnym: 

Sale multimedialne – dwie sale z profesjonalnymi rzutnikami video wraz z nagłośnieniem kinowym i PS4 

Sale zajęciowe – sześć sal do realizacji lekcji, zajęć szkolnych 

Kort tenisowy – boisko do piłki ręcznej - siatkówki z podłożem tartanowym 

Boisko Orlik ze sztuczną murawą 

Boisko do hokeja na trawie i koszykówki 

Boisko do koszykówki ulicznej 

Boiska do siatkówki plażowej - trzy 

Scena plenerowa 

Wiaty piknikowe do realizacji zajęć 

Minigolf, trampoliny i plac zabaw 

Tenis stołowy 6 stołów  

Basen  zewnętrzny - 6 m x 12 m  o głębokości 90 cm, do dyspozycji w godzinach wieczornych, opieka 

ratownicza w zakresie grupy 


