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1. Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Choragiew Krakwoska ul. Karmelicka 31 31-131
Kraków
2. Kolorowy zawrót głowy to nazwa pikniku rodzinnego zorganizowanego podczas tygodnia
osób niepełnosprawnych
3. Miejsce: Ośrodek Harcerski w Korzkwi znajduje się na południowo-wschodnim krańcu Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej. Usytuowany 15 km na północny-zachód od Krakowa, stanowi
doskonałą bazę wypadową do ważnych punktów na mapie Województwa Małopolskiego.
Ośrodek położony jest na terenie Korzkiewskiego Parku Kulturowego, który swym zasięgiem
obejmuje również wzgórze zamkowe, park w Korzkwi oraz całą wieś i okolicę. Na wzgórzu, tuż
obok Ośrodka Wypoczynkowego wznosi się korzkiewski Zamek - warownia rycerska z XIV
wieku. W ostatnim czasie został on odnowiony i zrekonstruowany, stanowi doskonały punkt
widokowy, a także jest miejscem gdzie w średniowieczne mury wkrada się nowoczesność,
potęgując efekt historycznych walorów.
Ośrodek na piknik udostepni toalety.
4. Plan
Całość przedsięwzięcia będzie zorganizowana w formie pikniku na dużej polanie pod wzgórzem
zamkowym w sąsiedztwie ośrodka.
Każdy z uczestników przybywających na piknik otrzyma od organizatorów Książeczkę w której
będzie zbierał pieczątki za odwiedzenie punktów aktywności. Po zdobyciu min. 11 pieczątek
każde dziecko pamiątkowy dyplom oraz przypinkę.
Przy odwiedzaniu punktów będzie grała muzyka, będzie wesoło i kolorowo
Punkty animacyjne:


Balonowy Świat
Na tym punkcie dzieci będą miały możliwość poznania
niesamowitych doświadczeń, eksperymentów balonowych
jak np. przekłuwanie balona wykałaczką tak aby nie pękł,
wykonywanie poduszkowca etc…



Kamienie szczęścia
Czyli malowanie kamieni
specjalnie do tego
przeznaczonymi farbami. Każde dziecko na pamiątkę
otrzyma
własnoręcznie
wykonany
kamień
szczęścia.



I Ty możesz zostać królem i królową
Na tym punkcie każdy będzie mógł zostać królem
i królowa samodzielnie wykonując piękna koronę, która
będzie przepustką do wejścia na zamek. Do wykonania
korony dzieci otrzymają brokaty, koraliki, naklejki, etc…

2

Piknik „Kolorowy zawrót głowy” z okazji
XVI Tygodnia Osób Niepełnosprawnych



Zamek
To nic innego jak struktura dmuchana z której będą mogły
korzystać wszystkie dzieci obecne na pikniku. Biletem
wstępu jest korona



Zgaduj zgadula
To zgadywanie co zostało ukryte w worku/pudełku
Za zgadniecie dzieci otrzymują kolejna pieczątkę w swojej
książeczce.



Świat smaków
Dzieci z zawianymi oczami zgadują co otrzymały do
jedzenia, głównymi produktami będą owoce.



W świecie baniek mydlanych
Samodzielne wykonywanie
pomocą sznurków.



baniek

mydlanych

za

Chusta Klanza
KLANZA przypomina kolorowy spadochron. Powstała
poprzez zszycie kilku trójkątnych kawałków mocnego
materiału w różnych kolorach. Ma kształt koła, na środku
jest mały otwór. Jest prostą, a zarazem intrygującą pomocą
dydaktyczną. Zabawa z chustą może przybierać różne
formy, zawsze jednak dostarcza wielu wrażeń uczestnikom.
Może być wykorzystana w sali lub w plenerze, podczas
pracy z każdą grupą wiekową. Kolorowa chusta daje wiele
możliwości,
trzeba
tylko
puścić
wodze
Nie należy ograniczać własnej pomysłowości w doborze zabaw i tematyki.

.
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Fotka na wesoło
To punkt, gdzie każdy będzie mógł sobie zrobić zdjęcie na
wesoło, wykorzystując dostępne materiały. Każdy otrzyma
zdjęcie w wersji papierowej o wymiarach 9x13



Tańce Integracyjne
To różnego rodzaju tańce w których udział wszyscy bez
względu na wiek.



I Ty możesz zostać Indianinem
Tworzenie pióropuszy i strzelanie z łuku. Pióropusze będą
wykonywane z kolorowych piórek oraz papierów
kolorowych, koralików



Kartka do przyjaciela
Na tym punkcie dzieci będą wykonywać różnymi
technikami plastycznymi kartki do przyjaciela. Do
wykonania kartek otrzymają bibułę prasowaną, bufrowaną,
krepinę naklejki, koraliki, rafię, kokardki etc…



Skręcanie balonów
Tutaj każdy, własnoręcznie będzie mógł skręcić swój
Balonik. Punkt będzie obsługiwany przez Clowna



Piłkarzyki
To standardowa rozgrywka piłkarska w której bora udział
dwie drużyny. Grze towarzyszą niesamowite emocje
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Ścianka Wspinaczkowa
W tym miejscu będzie można spróbować swoich sił na
ściance wspinaczkowej. Za zdobycie szczytu otrzyma się
kolejną pieczątkę. Ścianka posiada wszystkie atesty.



Ognisko z kiełbaskami
Trochę oddechu będzie można złapać siedząc przy ognisku
i smażąc kiełbaskę. W zestawie z kiełbaska każde dziecko
otrzyma chleb i do wyboru musztardę, ketchup oraz herbatę



Wiec chodź pomaluj mój świat
Na tym punkcie powstanie wielki obraz na materiale pt.
”Jest radość” Dzieci specjalnymi farbami do materiału będą
wyrażały swoją radość.



Straż Pożarna
To miejsce gdzie można spotkać prawdziwych strażaków,
porozmawiać oraz zwiedzić wóz strażacki etc…



Policja
Z policjantami będzie można porozmawiać, przymierzyć
czapkę policyjną i zasiąść w policyjnym radiowozie.



Tor przeszkód
Ten punkt będzie polegał na pokonaniu w jak najszybszym
czasie przeszkód rozstawionych na wyznaczonej trasie.
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Jestem muzykantem konszabelantem
U muzykanta dzieci będą miały niebywała okazję,
samodzielnie wykonać instrument muzyczny oraz zagrac na
bum bum rurkach.

Malowanie twarzy
Malowanie na buziach dzieci róznych zwierzątek i nie tylko –
w zaleznosci od życzenia dziecka. Malowidła wykonywane sa
za pomocą odpowiednich farb i pędzli przystosowanych do
tego typu animacji.

Slackline - dyscyplina sportowa polegający na chodzeniu
i wykonywaniu trików na taśmie, zazwyczaj o szerokości 2,5-3,0
cm, rozwieszonej i napiętej między dwoma punktami
(drzewami, skalnymi turniami) na wysokości od kilkunastu
centymetrów do kilkuset metrów.
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