
 

 

Ośrodek Wypoczynkowy Stajnia I Pensjonat Dla Koni Żurobice/ Aleksandra Toczko 

________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

 

Żurobice 58, 17-306 Dziadkowice                                                                                                                   podlaskie 

_________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 

 

Obóz jeździecki 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 

7 lub 14 dni 

 

3. Grupa docelowa: 
 
dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat 

 

4. Liczebność grupy: 
 
min. ……10……………    max. ……15……………… 

5. Prowadzący zajęcia: 
 

Aleksandra Toczko, Katarzyna Szmurło, Katarzyna Wolska  

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Program dwutygodniowego obozu obejmować będzie 14 jednostek dydaktycznych zajęć jeździeckich o 

stopniu trudności i formie przekazu dostosowanych do umiejętności i wieku obozowiczów. Dzieci 

zaczynające naukę jazdy konnej rozpoczną od indywidualnych zajęć na  lonży. Zajęcia prowadzone 

będą przez wykwalifikowanych instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna. Zajecia 

praktyczne podbudowane będą programem teoretycznym w zakresie: BHP w stajni i w trakcie 

pielęgnacji koni oraz jazdy; przygotowanie  do jazdy; pielęgnacja i żywienie koni; dyscypliny jeździeckie; 

figury na ujeżdżalni; budowa sprzętu jeździeckiego . 

 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 

W skład ramowego planu dnia wchodzić będą zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, rytmiczno- taneczne, 

gry terenowe i inne. Założeniem fundamentalnym obozu jest wychowanie młodzieży w oparciu o budowanie 

wzajemnego zaufania, szacunku w atmosferze partnerstwa i przynależności. Indywidualne podejście do każdego 

dziecka pozwalać będzie na rozbudzenie ciekawości siebie rozumianego jako odkrywanie własnych talentów i 

możliwości.  

Cele ogólne: Głównym celem obozu jest aktywizacja psychoruchowa dzieci i młodzieży w otoczeniu przyrody. 

Założeniem metodycznym wynikającym z lokalizacji ośrodka jest próba oderwania dzieci od utartych schematów 

myślenia i sposobu organizacji wolnego czasu (internet, gry), a także zdobyczy techniki, które wydają się 

nieodzowne w codziennym życiu (komputer, telewizja, telefon komórkowy). Uzmysłowienie dzieciom ich mocnych i 

słabych stron. Rozwój sprawności manualnej poprzez prace plastyczne w tematyce "końskiej" wykonane w różnych 

technikach takich jak: decoupage, witraż, lepienie gliny, haft krzyżakowy, lanie wosku, szycie, farby akrylowe i 

olejne, itp. Poznanie przez obozowiczów walorów krajobrazowych oraz poznanie miejscowej tradycji i kultury 

Podlasia.  

Cele szczegółowe: Nauka jazdy konnej, wyrabianie umiejętności współpracy i współzawodnictwa w grupie, 

rozwijanie samodzielności, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, uczenie kreatywnego myślenia i poszukiwania 

ciągle nowych niekonwencjonalnych rozwiązań, wyrabianie poczucia pewności siebie, rozwijanie inteligencji 

emocjonalnej, rozbudzanie świadomości obyczajowo- kulturowej regionu.  

Formy realizacji: zajęcia jeździeckie, zajęcia teoretyczne, zajęcia tematyczne, zajęcia integracyjne, zajęcia 

manualno- plastyczne, współpraca ze zwierzęciem zależnym od człowieka.  
8. Pomoce dydaktyczne: 

 
konie- 13 sztuk, siodła, ogłowia, sprzęt jeździecki, plansze, makiety, tablica, materiały dydaktyczne oraz 

plastyczne niezbędne do pracy w wymienionych wyżej technikach plastyczno - manualnych. 

 

9. Dodatkowe uwagi: 
 

 

 


