
Aktywna półkonia,
wolna od elektroniki,

pełna magii
doświadczania,
wdzięczności i

zachwytu nad naturą i
prostotą.

35 GODZIN

ROZWIJAJĄCYCH

AKTYWNOŚCI,

5 DNI W TYGODNIU,

7H DZIENNIE

w kojącym
otoczeniu

RADO RESORT

PÓŁKOLONIA
AKTYWNAAKTYWNA

NA ŁONIE NATURYNA ŁONIE NATURY



MISJA PÓŁKOLONII
NATURALNIE W RADO

MISJĄ PÓŁKOLONII JEST
ZMIANA MYŚLENIA O

EKOLOGII, POWOLNOŚCI I
UWAŻNOŚCI A TAKŻE

ZDROWYM ODŻYWIANIU,
JAKO CZYMŚ

WYMAGAJĄCYM.

 

KOLONIŚCI NAUCZĄ SIĘ 
 NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI NA

CAŁE ŻYCIE 
KSZTAŁTUJĄCYCH

CHARAKTER. UFNOŚCI WE
WŁASNE SIŁY, PRACY W

GRUPIE, ZDOLNOŚCI
PRZYWÓDCZYCH ORAZ 

KOMUNIKACYJNYCH.

DZIECI ZJEDNAJĄ SOBIE
PRZYJACIÓŁ - NIERAZ NA

CAŁE ŻYCIE.

PROGRAM
WSPIERA FIZYCZNY,

SPOŁECZNY,
EMOCJONALNY ORAZ

INTELEKTUALNY ROZWÓJ
DZIECKA. POZWALA DZIELIĆ

SIĘ DOŚWIADCZENIAMI,
WSPÓLNIE

POKONYWAĆ TRUDNOŚCI
ORAZ BUDOWAĆ DUMĘ Z
WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ.

WSPÓŁPRACUJEMY Z
INSPIRUJĄCĄ KADRĄ,
TWORZĄCĄ RADOSNĄ

ATMOSFERĘ
WYCHOWAWCZĄ,

ROZUMIEJĄCĄ DZIECI I
WSPÓLNIE Z NIMI

PRZEŻYWAJĄCĄ ICH
RADOŚCI, KŁOPOTY I

TROSKI



AKTYWNA PÓŁKOLONIA 
NA ŁONIE NATURY

RADO NATURALNIERADO NATURALNIE

“Zabawę trzeba traktować
poważnie, bo nie istnieje lepsza

metoda uczenia się.”
Andre Stern

Ziemia jest naszym domem, jedynym
jaki mamy.

To niezwykle ważne, by dzieci umiały być 
w kontakcie z Matką Ziemią, doceniać korzyści

płynące z natury, szukać wzajemnych zależności
w przyrodzie i móc doświadczać obfitości

planety.
Mamy szansę wychować nowe

pokolenie, dla którego troska o to, co je otacza,
będzie rzeczą naturalną,

wynikającą z szacunku do świata.



RADO RESORT
#BLIŻEJNATURY

LATO W RADO  
ŚWIADOME 
DOŚWIADCZANIE
CODZIENNOŚCI

W RADO RESORT
DBAMY O RELACJE
DZIECKA Z NATURĄ

R-ADOŚĆ
A-KTYWNOŚĆ

D-OŚWIADCZANIE
O-DPOCZYNEK

Wola Chorzelowska 56b,
MIELEC



35h stymulujących aktywności w ciągu 5 dni przez 7h dziennie

Autorski program zajęć, prowadzony przez inspirujących i

doświadczonych opiekunów

spotkania realizowane w naturze, na wolnym powietrzu – w razie

niepogody w zadaszonym miejscu

zdrowe, świadome, ekologiczne i pełne pasji podejście 

ubezpieczenie dla wszystkich uczestników wydarzenia

drugie śniadanie, dwudaniowy obiad

małe grupy, indywidualny kontakt z dzieckiem.

Każdy uczestnik otrzyma teczkę / książkę kucharską z przepisami

przygotowanymi podczas półkolonii oraz certyfikat uczestnictwa

w półkolonii i opis posiadanych umiejętności

ZAPEWNIAMY:ZAPEWNIAMY:

Półkolonie przeznaczone są dla aktywnych, chętnych poznawania

Świata dzieci. Podczas aktywnego wypoczynku będą miały kontakt z

naturą, roślinami, ziemią a także produktami spożywczymi. Będziemy

sadzić, siać, podlewać, budować, brudzić się, rozciągać ciało i

poszerzać horyzonty. Będziemy smakować, próbować i

doświadczać. 

Dedykujemy dzieciom w wieku 5- 12 lat. 

DLA KOGO:DLA KOGO:



DLACZEGO WARTO
NATURALNIE W RADO

DOBRA OKAZJA DO
NABRANIA PIERWSZYCH

DOŚWIADCZEŃ W
SAMODZIELNYM SPĘDZANIU

DNIA POZA DOMEM

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ,
ZAMIAST

     KOMPUTERA, TELEFONU I
TELEWIZJI

FACHOWA OPIEKA

 
INNOWACYJNE ZAJĘCIA

TEMATYCZNE
PROWADZĄ SPECJALIŚCI 

I EKSPERCI W SWOICH
DZIEDZINACH, PASJONACI,

KTÓRZY POTRAFIĄ
ZASZCZEPIĆ W DZIECIACH

FASCYNACJĘ SWOJĄ PASJĄ

BEZTROSKIE SPĘDZANIE 
CZASU W BEZPIECZNYCH

WARUNKACH

WSZYSTKIE WARSZTATY
PROWADZONE SĄ W TAKI

SPOSÓB, ABY
ANGAŻOWAŁY

UCZESTNIKÓW, 
UCZYŁY SAMODZIELNOŚCI,
WSPIERAŁY UMIEJĘTNOŚCI

PRACY W GRUPIE,
ROZWIJAŁY POCZUCIE

ESTETYKI I NIOSŁY RADOŚĆ
Z SAMODZIELNIE

WYKONANEJ PRACY.

ROZWIJANIE WYOBRAŹNI,
POGŁĘBIANIE OSOBISTEJ
TWÓRCZOŚCI DZIECKA,

DOSKONALENIE
SPRAWNOŚCI MANUALNEJ

KORZYSTAJĄC Z
PÓŁKOLONII, MOŻESZ BYĆ

NA BIEŻĄCO Z KAŻDĄ NOWĄ
UMIEJĘTNOŚCIĄ NABYTĄ

PRZEZ DZIECKO



8:00 - 9:00 joga dla dzieci

9:05 - 10:00 drugie śniadanie

(wspólne wykonanie zdrowego

posiłku, napoju i posprzątanie po

sobie)

10:15 - 13:10 warsztat ekologiczny

13:20 - 13:55 obiad

14:00 - 15:00 gry i zabawy z

elementami mindfulness  (uważności)

DNIA
PLANPLAN



PÓŁKOLONIA

Ponieważ dzieciństwo to niezwykły okres w którym
naturalna energia i kreatywność są ogromne, oczy

i uszy otwarte, uczenie się sprawia dużo frajdy i
radości. Dlatego to doskonały czas, aby dziecko
mogło poznawać swoje ciało, cieszyć się nim,

badać funkcjonowanie umysłu i zmierzyć się z ideą
istnienia jaźni wewnątrz ciała, czyli duszy.Podczas
kreatywnych zajęć w naturze połączymy edukację

z zabawą. Wzmocnimy ciało.Zrelaksujemy, co
przełoży się na uporządkowanie i twórczość.

Pomożemy dzieciom rozwinąć więż zarówno ze
sobą, jak i z otoczeniem.

NATURALNIE W RADO

Obserwowanie przyrody uwrażliwia, wymaga cierpliwości

i skupienia, co nierzadko jest wyzwaniem dla

współczesnych dzieci. Opanujemy sztukę kontroli ciała,

oddechu i emocji.

Dzieciom bardzo emocjonalnym potrzebna jest pomoc

w nauczeniu się opanowywania przykrych uczuć (gniew,

złość, żal, smutek, strach, itp.). Ucząc dziecko jogi

dajemy mu jeszcze jedną możliwość radzenia sobie ze

swoimi problemami.

DZIECIĘCA JOGA

LEKCJE UWAŻNOŚCI



LAS W SŁOIKU

Kreatywna i swobodna

twórczość z wykorzystaniem

elementów natury.

Dzieci tworzą własne lasy w

słoiku, które pielęgnować będą

na swoim parapecie.

Codzienna porcja warsztatów,

pobudzających świadomość

życia w zgodzie z naturą,

rozwijanie umiejętności

wykorzystania materiałów

recyklingowych (upcycling)

Dzieci pod okiem opiekunów,

stworzą w balji naturalny

ogródek skrzata, który można

dowolnie uzupełniać kamykami,

, patykami, mchem i innymi

skarbami lasu.

Bo słodkie może być zdrowe!

Codzienna nauka

przygotowywania zdrowych

smakołyków.

Podczas warsztatów

manualnych, dzieci odciskają

ślady liści, szyszek, darów natury

uzbieranych w lesie. Dekoracje

można zawiesić w domu.

Dajemy drugie życie z pozoru

niepotrzebnym przedmiotom –

dzieci uczą się na temat

recyclingu i upcyclingu i

odkrywają twórcze rozwiązania.

OGRÓDEK SKRZATA

ZDROWE 

SŁODYCZE

LAS UŚPIONY

W CERAMICE

RECYKLINGOWY

DOMEK

CODZIENNIE

WARSZTATY

EKOLOGICZNE



PÓŁKOLONIA
NATURALNIE W RADO

Porozmawiamy o zdrowym stylu życia, wyrabianiu

dobrych nawyków, nauczymy się, co to są

produkty ekologiczne i jak je rozpoznać w sklepie,

podczas codziennych warsztatów przyrządzimy

zdrowe i sycące przekąski na drugie śniadanie i

podwieczorek.

Budzimy świadomość ekologiczną . 

W przystępny, nieszablonowy a 

jednocześnie prosty i przyjemny sposób pomożemy

dzieciom zrozumieć,

 dlaczego dbanie o naszą planetę jest takie ważne.

Przy wykorzystaniu

różnorodnych technik i surowców dzieci nadają drugie

życie przedmiotom a 

także łączą się z energią Matki Ziemi. 

 

ŚWIADOME ODŻYWIANIE

EKOLOGICZNE PODEJŚCIE



ZDROWE MENU
CODZIENNIECODZIENNIE



O NAS
FUNDACJA SMAKUJ ŻYCIEFUNDACJA SMAKUJ ŻYCIE

Mając na względzie tempo życia oraz brak czasu na edukację
we własnym zakresie, chcemy na bieżąco informować rodziców

o tym, jak m.in. zadbać o relację z dzieckiem, o ich swobodną naukę,
jak rozwiązywać spory rodzinne i wiele innych zagadnień. Wszystko

w perspektywie Pozytywnej dyscypliny, Wychowania
Bez Przemocy, Rodzicielstwa Bliskości, czy pedagogiki Montessori.

Na bazie tej wiedzy i doświadczeń, organizujemy spotkania dla
rodziców, zarówno w szkołach, jak i wszędzie tam, gdzie jest

otwartość i potrzeba. 

MISJĄ I GŁÓWNYM CELEM FUNDACJI JEST SZERZENIE
ŚWIADOMOŚCI PROEKOLOGICZNEJ ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI
ZYCIA SPOŁECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I

ZDROWIA.

Wizją fundacji jest zwiększenie świadomości z zakresu ekologii,
recyklingu i zdrowego stylu życia, jak również poprawienie stanu

środowiska i niemarnowanie dóbr naturalnych.

Bliskie nam jest dbanie o to, by żyło nam się lepiej i zdrowiej.
Uważamy, że w obliczu dzisiejszych zagrożeń i negatywnych

procesów środowiskowych, tylko dzięki działaniom oddolnym
jesteśmy w stanie wywierać wpływ na naszą codzienność,

w bliskim otoczeniu. Chcemy zadbać o edukację dzieci,
by wzrastały w dobrych przekonaniach i z nawykami zdrowego

stylu życia, by łatwiej stawiały czoła w dorosłym życiu.



BEZPIECZEŃSTWO
ZASADY SANITARNEZASADY SANITARNE

W przypadku konieczności odwołania półkolonii w terminie 3-7.08 
wpłacone zaliczki nie przepadną. 

Będą mogły zostać wykorzystane na kolejnym terminie półkolonii, 
24-28.08, na dowolnych zajęciach oferowanych przez nas 

lub dokonamy zwrotu na wskazany numer konta.

CODZIENNA DEZYNFEKCJA
PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ,

 CZĘSTE MYCIE RĄK,
ODPOWIEDNIE PRZESZKOLENIE DLA

INSTRUKTORÓW,
OGRANICZENIE KONTAKTU Z OSOBAMI

TRZECIMI.

STOSUJEMY SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD
SANITARNYCH.

BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA NAS ABSOLUTNYM
PRIORYTETEM.



KOSZT UCZESTNICTWA:

ZAPISY:ZAPISY:  

Jeśli zapisujesz dwoje lub więcej dzieci, przewidujemy zniżki.

Wyślij do nas:
wiadomość prywatną w mediach społecznościowych,

(www.facebook.com/fundacjasmakujzycie),
maila na kontakt@smakujzycie.org 

lub zadzwoń: 
+48 604 615 119  (9:00-19:00) Carolina
+48 608 772 400  (9:00-19:00) Urszula

Pełna opcja uczestnictwa w półkolonii wynosi 700zł / 1os.

Warunkiem udziału jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na konto
o numerze:  

54 1600 1462 1882 4671 7000 0001 

w tytule wpłaty prosimy o podanie TERMINU, NR TELEFONU 
i DANYCH DZIECKA.

Wpłata zaliczki jest równoznaczna z rezerwacją oraz podpisaniem
umowy oraz gwarantuje miejsce na turnusie. Pozostała część

kwoty, 400 PLN płatna w piereszym dniu półkolonii.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie
półkolonii oraz do odwołania Półkolonii w razie nie uzbierania

minimalnej liczby osób w grupie, tj. 12 osób.

KONTAKT@SMAKUJZYCIE.ORG

https://www.facebook.com/fundacjasmakujzycie


NIEZBĘDNIKI
DODATKOWE INFORMACJEDODATKOWE INFORMACJE

Informujemy, że nie jesteśmy placówką oświatowo – wychowawczą.
Zajęcia

odbywają się w charakterze warsztatów edukacyjnych z zakresu
ekologii, uważności,

świadomości ciała, odżywiania i ze stałą opieką doświadczonych
prowadzących.

Dzieci mają zapewnione ubezpieczenie NNW w ramach ogólnego
ubezpieczenia organizatora.

Wszelkie inne dodatkowe informacje dostępne u organizatora. 

Prosimy o uzupełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uczestnika –
formularz przesyłamy w mailu.

Prosimy również o wyposażenie dzieci w:  
1. plecak, 

2.  KONIECZNIE: butelkę wody lub bidonik 
3. czapkę / chustkę oraz odpowiedni ubiór odpowiadający panującym

warunkom pogodowym.

Przewidujemy możliwość późniejszego odbioru dziecka za
dodatkową opłatą i wcześniejszym zgłoszeniu.

Zbiórka: od godziny 7:30 - 8:00
Odbiór dzieci: do godziny 15.30



DO ZOBACZENIA
W

RADO RESORT

3-7.08.20203-7.08.2020

Z nami nauczysz się dbać o planetę,
zdrowo gotować, pielęgnować relacje

z naturą i nie tylko.


