PROGRAM PÓŁKOLONII W OŚRODKU JEŹDZIECKIM HORRS W JAWORZNIE
UL. FILOMATÓW 37 43-600 JAWORZNO
WSPÓŁORGANIZATOR KLUB JEŹDZIECKI MUSTANG – ANETA PUCHALSKA

1. Oprowadzanka | 10:00 – 13.30
Jazda na koniach prowadzona przez instruktorów KJ MUSTANG z pomocą
zawodników klubu (posiadających brązową odznakę jeździecką) Zajęcia
prowadzone są w stępie, dzieci z asekuracją, wejście na konia odbywa się
w stój z pomocą opiekuna grupy. Zajęcia prowadzone są na odpowiednio
zabezpieczonym parkurze przy zamkniętym ogrodzeniu. Konie prowadzone
są w ogłowiu oraz siodle dostosowanym do jeźdźca wyposażonego w kask
jeździecki. Dla wszystkich dzieci oczekujących na przejażdżkę na koniach
organizowana jest wycieczka traktorem po Ośrodku.

2. Stacja sportowa | 10:00 – 13.30
Uczestnicy na tym punkcie mają okazję zagrać w zespołowe kółko i krzyżyk
na dużą skalę, sprawdzić swoją szybkość podczas toru przeszkód oraz
poznanym szyfrem rozwiązywać zagadki ukryte na całym terenie stadniny.
Do dyspozycji dzieci dmuchana bramka zręcznościowa oraz zjeżdżalnia.
Bramki do piłki nożnej, oraz siatka do gry w siatkówkę. Dzieci mniej
aktywne mogą skorzystać w tym czasie z konkursu malowanie kredą na
kostce brukowej oraz boksach.

3. Animacje „Jaskiniowców” | 10:00 – 13.30
Program prowadzony przez dwóch profesjonalnych animatorów z
,,KOPALNI MARZEŃ. Osobny załącznik programu.

4. Zajęcia w stajni | 10:00 – 13.30
Zwiedzanie stajni oraz instruktaż o sprzęcie jeździeckim i koniach, ich
chowie i karmieniu prowadzony przez klubową animatorkę i zawodniczkę
naszego klubu. Pokaz jazdy konnej naszych zawodników historia powstania
stajni oraz klubu.

5. Animacje „w indiańskiej wiosce” | 10:00 – 13.30
Podczas tych zajęć animatorka przebrana za Indiankę opowiada na
rozpoczęcie historię o indiańskiej wiosce, dzięki której dzieci poznają takie
terminy jak tipi, szaman, mustang, totem itp. Kolejno uczestnicy
współpracując w grupach mają za zadanie wspólnie ułożyć duże puzzle z
podobiznami Indian. Indiańska fabuła jest przeplatana grami i zabawami z
chustą animacyjną, a dodatkową atrakcją jest tworzenie dużych baniek
mydlanych.

6. Animacje ogólne | 10:00 – 13.30
Po dniu pełnym atrakcji wszyscy uczestnicy półkolonii razem z Indianką
wyzwalają swoją energię podczas wspólnych tańców animacyjnych.

Podczas trwania zajęć dzieci mają dostęp do 6 toalet oraz wody pitnej z
dystrybutora. Obiad podawany w sali restauracyjnej naszego Bistro 7Niebo
o godzinie 13:45. Po posiłku wspólne grupowe zdjęcie i wyjazd autokarów.

