
„Superdzieciaki na start!” …czyli 

„I Ty możesz zostać Superbohaterem!”

Na te kilka dni przeniesiemy się do równoległej rzeczywistości – świata 
komiksu i kreskówek.
Każdy będzie mógł się poczuć jak SUUUUPERBOHATER  w narysowanym 
świecie, ale też postaramy się pokazać jak zostać Superbohaterem na co 
dzień.
Komiks i film animowany – główne motywy naszych warsztatów nawiązują
do całej historii tego gatunku.
Pojawią się motywy bardzo starych klasycznych komiksów i nowych 
animacji kinowych dla najmłodszych!.

Inspiracji jest bardzo dużo, tak dużo jak komiksowych postaci.
Można wcielić się w ulubionego przez siebie bohatera, ale można też 
zostać superbohaterem pomagając innym ! Weźmiemy udział w akcji 
charytatywnej – wykonamy maskotki na aukcję!

W ramach naszych zmagań Mali Superbohaterowie wezmą udział m.in.:

 Warsztaty wykonywania gadżetów Superbohaterów: maski, 
emblematy, czy pelerynki – animacje Artystyczne,

 Chudy i Baz Astral – Dwójka Superbohaterów na dobre i na złe! 
Połączenie kowbojskiej fantazji z siłą kosmicznego wojownika – tor 
przeszkód dla uczestników! Gra integracyjna na terenach Zielonych 
Dworku. 

 Tytus, Romek i Atomek – mitolaboratorium, niesamowite 
eksperymenty naukowe!

 Hulk – siła i moc – otwieramy przetwórnię wyciskanych soków 
owocowych – porcja magicznego eliksiru dla Superbohaterów  

 Super Mario – wizyta w Muzeum Elektroniki!

 Wielka Szóstka – animacje grupowe dla uczestników – zajęcia z 
robotyki, tworzymy własnego Superbohatera!



 Superbohaterowie z naszej historii  kreują i ratują świat!!! – My też
mamy własnych bohaterów! Dzięki wystawie w muzeum historycznym 
poznamy niesamowite postaci z przeszłości Polski! 

 Tajna misja – gra terenowa na terenach zielonych Dworku. Czy 
Superbohaterom uda się przechytrzyć przeciwników zostawiających po 
sobie jedynie ….tajemnicze ślady – zabawa w podchody!  

 Tworzymy własny komiks – wymyślamy własnego Superbohatera i 
kreujemy jego przygody!!! Może uda nam się zdobyć jakąś literacką 
nagrodę ;)!

Dodatkowo w ramach programu – zajęcia ruchowe, mała czytelnia, letnie 
kino, animacje świetlicowe, gry planszowe!

Zakończenie naszych tygodniowych zmagań zostanie zwieńczone 
wręczeniem Małym Superbohaterom  certyfikatów uczestnictwa.

Ramowy plan dnia:

8.00 – 9.30 zajęcia świetlicowe w oczekiwaniu na wszystkich 
uczestników,

9.30 – 9.45  zapoznajemy dzieci z tematyką zajęć i planem na dzień 
aktualny.

9.45 – 10.45 I blok zajęć – w ramach tego bloku będziemy realizować 
zajęcia ruchowo – warsztatowe,

10.45 – 11.15 Przerwa na ciepły napój (zapewniamy herbatę z sokiem, 
drobne ciasteczka, wodę mineralną) i II śniadanie (zapewnione przez 
rodziców)

11.15 – 13.30  II blok – w ramach tego bloku będziemy realizować 
wyjścia na zewnątrz,

13.30 – 14.00  obiad– obiad jednodaniowy – możliwe jedynie pakiety 
tygodniowe – 5 obiadów.

14.00 – 16.00  III blok zajęciowy – w ramach tego bloku będziemy 
realizować zajęcia bardziej statyczne – gry planszowe, zajęcia z książką – 
mini klub czytelniczy oraz zajęcia plastyczne.

16.00 – 17.00 zajęcia świetlicowe w oczekiwaniu na rodziców.

Tygodniowy koszt udziału dziecka w warsztatach letnich 2023 – 
650 zł,



Dodatkowo płatne obiady, dla rodziców którzy się zdecydują wykupić 
catering – 20 zł/obiad

Koszt 650 zł zawiera:

 Opiekę animatorów,
 Organizację warsztatów zawartych w programie,
 Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów,
 Organizację zajęć wyjazdowych (bilety wstępów, zajęcia 

zewnętrzne, bilety MPK),
 Organizację zajęć w miejscu stacjonarnym warsztatów zimowych 

2023  -  inne atrakcje towarzyszące,
 Zabezpieczenie napojów do II śniadania (ciepła herbata, sok 

malinowy, drobne ciasteczka, owoce), 
 Ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 zł,


