
Fundacja  NaTurka  zaprasza  do  uczestnictwa  w  akcji  Lato  w  mieście,  podczas  której  będą

organizowane warsztaty letnie „LATO W NATURCE”

Tytuł wydarzenia: LATO W NATURCE

Opis: Tego lata zapraszamy na warsztaty letnie w Leśnej Bazie Naturka, w czasie których całe dnie
dzieciaki będą zanurzone po uszy w przyrodzie. Będzie dużo ruchu, swobodnej zabawy i mnóstwo
różnych aktywności na świeżym powietrzu. W tym roku przygotowaliśmy letnie warsztaty dla dwóch
grup wiekowych: 
• w lipcu i sierpniu dla dzieci w wieku 6-12 lat,
 • w sierpniu zapraszamy na równoległe turnusy JUNIOR dla dzieci w wieku 4-6 lat. 

W  czasie każdego turnusu zapewniamy :
opiekę w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku
doświadczonych opiekunów
przestrzeń do swobodnej zabawy na świeżym powietrzu
ubezpieczenie NWW
dwudaniowy obiad w formie cateringu oraz owocowo – warzywny podwieczorek
wszelkie materiały potrzebne do prac twórczych
świetną zabawę i dużo śmiechu
każdy turnus ma inną tematykę dotyczącą przyrody, sportu i sztuki 

GDZIE TO JEST? Leśna baza NaTurka mieści się nieopodal lasu w Turce. W bazie do dyspozycji
dzieci jest ogrodzony teren, z dużym namiotem, piaskownicą, kuchnią błotną, miejscem na ognisko,
ogródkiem warzywnym, strefą hamaków, kącikiem małego majsterkowicza, kącikiem plastycznym i
toaletą. Nieopodal bazy rośnie las dębowo-grabowy, do którego codziennie chodzimy na spacery. 

Termin/ Czas trwania/ Data

TURNUSY 2022 dla dzieci w wieku 6-12 lat

Turnus 1 – od 4 do 8 lipca – Wakacje z Inspektorem Bywakiem czyli leśne ABC
Znany i popularny leśnik – Inspektor Bywak, będzie zarażał swoją pasją do zgłębiania tajemnic 
przyrody i zdradzał tajniki Leśnego Królestwa. Opowie o tym jak rozpalić ognisko bez użycia 
zapałek, jak rozróżniać i nazywać śpiewy ptaków, tropy zwierząt i zbudować leśny szałas. 
Dodatkowo nie zabraknie leśnych gier terenowych, które zapewnią ruch i zabawę połączoną z leśną
edukacją.

Turnus 2 – od 11 do 15 lipca – LEŚNA AKADEMIA EKOLOGA – Jak być eco?
W ramach działalności akademii dzieci na wesoło, w zabawie i poprzez różnorodne doświadczenia i 
eksperymenty, będą poszerzać swoją świadomość w zakresie działań proekologicznych.
W ramach akademii będą prowadzone warsztaty recyklingowe, których efektem będą wykonane 



przez uczestników np. instrumenty, biżuteria, stroje, przyborniki, maskotki itp. Finałem naszych 
działań będzie prezentacja naszych wyrobów oraz pokaz mody ekologicznej.

Turnus 3 – od 18 do 22 lipca – LEŚNA STREFA KREATYWNOŚCI – Artystyczne inspiracje z 
lasu
Jest to projekt dedykowany tym, którzy lubią kreatywnie spędzać czas oraz chcą poczuć radość 
swobodnego tworzenia. Zajęcia będą miały na celu rozwijanie wyobraźni artystycznej i umiejętności 
manualnych oraz zapoznanie się z różnymi technikami plastycznymi. Podczas tygodnia zajęć 
uczestnicy będą realizować różnorodne projekty i instalacje artystyczne inspirowane naturą. Wśród 
tych artystycznych zajęć nie zabraknie oczywiście miejsca na gry i zabawy. Na koniec turnusu 
odbędzie się wernisaż, na którym dzieci zaprezentują stworzone przez siebie dzieła.

Turnus 4 – od 25 do 29 lipca – AKTYWNIE, SPORTOWO i CYRKOWO
Turnus ten będzie przeznaczony dla dzieci, które lubią aktywną formę wypoczynku. Będą zajęcia 
sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu (zbijak, guma, tory przeszkód, klasy, kółko i krzyżyk, 
dwa ognie, sztandary, berek, podchody, itp. ).Dzieci będą mogły poćwiczyć chodzenie na slacku, 
czy poznać elementy żonglowania. Będą gry terenowe, podchody, i zabawy w poszukiwanie 
skarbów. Odbędą się również warsztaty manualne w ramach, których będzie można samodzielnie 
wykonać „Zośkę”, kręgle, piłkarzyki, czy tor dla samochodzików. W ramach rywalizacji, nie tylko 
sportowych, dzieci będą uczestniczyć w turniejach gier planszowych.

Turnus 5 – od 1 do 5 sierpnia – LEŚNA AKADEMIA EKOLOGA – Jak być eco?
W ramach działalności akademii dzieci na wesoło, w zabawie i poprzez różnorodne doświadczenia i 
eksperymenty, będą poszerzać swoją świadomość w zakresie działań proekologicznych. W ramach 
akademii będą prowadzone warsztaty recyklingowe, których efektem będą wykonane przez 
uczestników np. instrumenty, biżuteria, stroje, przyborniki, maskotki itp. Finałem naszych działań 
będzie prezentacja naszych wyrobów oraz pokaz mody ekologicznej.

Turnus 6 – od 8 do 12 sierpnia – Turnus teatralny
W ramach tego turnusu dzieci będą mogły spróbować swoich sił w różnych formach teatralnych, 
przygotują scenariusz i zaprezentują na deskach naszej leśnej sceny Spektakl. Oprócz tego stworzą
kostiumy, dekoracje i aranżacje muzyczną. Odbędzie się to w ramach warsztatów, które poprowadzi
wykfalifikowany zespół artystów. Dzieci oprócz sprawności ruchowych będą mogły przekrojowo 
odkrywać i rozwijać swoje talenty, pasje i kreatywność. Na koniec turnusu zapraszamy na Spektakl, 
który będzie efektem pracy całego zespołu.

Turnus 7 – od 15 do 19 sierpnia – Turnus muzyczny – Co mi w duszy gra
Zapraszamy na wakacje pełne dźwięków i muzyki. W czasie tego tygodnia będziemy tworzyć 
instrumenty z tego, co znajdziemy w lesie, grać, śpiewać i tańczyć. Będziemy nasłuchiwać głosów 
przyrody oraz tworzyć własne dźwięki. Szum drzew, śpiew ptaków, koncerty owadów na łące będą 
naszymi przewodnikami w budowaniu  rytmu, melodii i harmonii. W czasie tego tygodnia będziemy 



doświadczać, jak dużo muzyki jest dookoła oraz w każdym z nas.

Turnus 8 – od 22 do 26 sierpnia – AKTYWNIE, SPORTOWO i ROWEROWO
Na ten turnus zapraszamy dzieci z własnymi rowerami. W czasie tego tygodnia będziemy jeździć na
wycieczki do pobliskiego lasu. Będą także zajęcia sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu 
(zbijak, guma, tory przeszkód, klasy, kółko i krzyżyk, dwa ognie, sztandary, berek, podchody, itp. ). 
Będą gry terenowe, podchody, i zabawy w poszukiwanie skarbów. Odbędą się również warsztaty 
manualne w ramach, których będzie można samodzielnie wykonać „Zośkę”, kręgle, piłkarzyki, czy 
tor dla samochodzików. W ramach rywalizacji, nie tylko sportowych, dzieci będą uczestniczyć w 
turniejach gier planszowych.

TURNUSY JUNIOR 2022 dla dzieci w wieku 4-6 la

W sierpniu zapraszamy na turnusy JUNIOR dla dzieci w wieku 4-6 lat, które odbędą się równolegle 
do turnusów dla dzieci w wieku 6-12 lat. Dany turnus odbędzie się przy minimum 10 chętnych 
osobach, maksymalna liczba dzieci w grupie: 20 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Turnus 1 JUNIOR – od 1 do 5 sierpnia LEŚNA AKADEMIA EKOLOGA – Jak być eco?
Turnus 2 JUNIOR – od 8 do 12 sierpnia Turnus teatralny
Turnus 3 JUNIOR – od 15 do 19 sierpnia Turnus muzyczny – Co mi w duszy gra
TURNUS 4 JUNIOR – od 22 do 26 sierpnia Aktywnie, sportowo i rowerowo 

Koszt:Koszt  udziału w jednym turnusie wynosi  700 zł  (z wyżywieniem).  Przy zapisie dziecka na
więcej  niż 1 turnus i przy zapisie rodzeństwa zniżka 10% na dziecko. Cena za 1 turnus wynosi
wówczas 630 zł.   

Kontakt:
Fundacja NaTurka
tel. 509 468 557, 
lesnabazanaturka@gmail.com 
www.naturka.edu.pl 




