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Obóz językowy realizowany pod patronatem szkoły językowej Profi Lingua   

FILM AND SHOW KIDS 

Lokalizacja: Pogorzelica, Dom kolonijny DZIEJBA LEŚNA, ul. Słoneczna 2, 72–350 Pogorzelica 

Obóz językowo-filmowy z elementami fantasy 

Wiek uczestników: 7 – 12 lat 

Termin: 18.07.2019 – 30.07.2019 (12 nocy) 

 

O OBOZIE:  

Założeniem organizatorów obozu językowego FILM AND SHOW KIDS jest przeniesienie uczestników w świat 

filmu, bajki i przygody. Używanie języka angielskiego podczas całego obozu sprawi, że uczestnicy będą mieli 

szansę poczuć się jak na wyjeździe zagranicznym. Każdy dzień pobytu stworzy uczestnikom okazję do 

wykorzystania własnej kreatywności, wyobraźni i talentu tak, aby mogli posługiwać się językiem angielskim       

w praktyczny sposób.  Gwarantujemy niezapomniane wspomnienia z wakacji językowych! W trakcie zajęć    

(m.in. podczas kręcenia własnych filmów) starsi uczestnicy będą rozwijać twórcze umiejętności, a młodsze dzieci 

będą mogły wcielić się w ulubione postacie z bajek lub gier. Kadra i uczestnicy podczas całego obozu będą 

porozumiewać się wyłącznie w języku angielskim, którego poziom zostanie dostosowany do indywidualnych 

umiejętności obozowiczów. Zasada MÓWIMY TYLKO PO ANGIELSKU będzie obowiązywała również po 

warsztatach, czyli w czasie wycieczek czy zajęć z wychowawcami.  

 

CEL OBOZU 

Obóz językowo-filmowy to kuźnia talentów oraz miejsce, gdzie poprzez zabawę uczestnicy mają szansę na 

skuteczną naukę języka angielskiego. Warsztaty językowe opierają się na grach i zabawach z wykorzystaniem 

muzyki oraz inscenizacji. Szczególne atrakcje stanowią: warsztaty projektowe FILM MAKING, zajęcia sportowo    

-rekreacyjne na plaży i na terenie ośrodka oraz piesze i autokarowe wycieczki (m.in. wycieczka autokarowa do 

Kołobrzegu). Zwieńczeniem całego pobytu jest uroczyste zakończenie obozu, tzw. CAMP SHOW, podczas 

którego wszystkie grupy zaprezentują własne projekty, przygotowane pod okiem doświadczonych instruktorów. 

Głównym celem obozu jest szlifowanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Odbywa się to      

w naturalny, choć niekonwencjonalny sposób (inny od metod znanych ze szkolnej ławki). Równie ważne jest dla 

nas rozwijanie talentów i zdolności twórczych uczestników, którzy samodzielnie nakręcą własne filmy. 

LOKALIZACJA 

Ośrodek kolonijno-wypoczynkowy DZIEJBA LEŚNA, ul. Słoneczna 2, 72–350 Pogorzelica  

strona www: www.dziejbalesna.pl  

 

Ośrodek usytuowany w pięknym lesie sosnowym, ok. 200 metrów od morza, oferuje pokoje 4- i 5- osobowe      

z łazienkami. 

http://www.dziejbalesna.pl/
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Placówka dysponuje:  

 stołówką,  

 salą prób z lustrami (będzie wykorzystywana m.in. podczas warsztatów tanecznych i aktorskich),  

 świetlicą z ekranami i telebimami,  

 boiskami sportowymi (do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki plażowej), 

 placem zabaw dla dzieci, 

 miejscem na ognisko,  

 stołem do gry w tenisa stołowego,  

 odkrytym basenem o wymiarach 20 m x 8,5 m.  

 

Ośrodek zajmuje 2 ha, jest ogrodzony i dozorowany całodobowo.  

Na miejscu dostępne jest bezpłatne WIFI. 

 

KADRA 

Wychowawcy i instruktorzy to doświadczeni, wykwalifikowani lektorzy, muzycy, aktorzy i pasjonaci sztuki 

filmowej. To osoby otwarte na wyzwania, na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą, również lektorzy natywni. 

Mają wiele talentów, niezwykłe hobby i mnóstwo entuzjazmu, którym na pewno zarażą uczestników naszych 

obozów językowych! 

 

Zadania instruktorów i wychowawców 

1. Instruktorzy: 

• prowadzą warsztaty konwersacyjne oraz projektowe, tzw. FILM MAKING, 

• pomagają uczestnikom i nadzorują ich prace, których rezultatem będzie końcowa prezentacja, 

• dzielą obowiązki z wychowawcami podczas zajęć wieczornych, 

• dbają o bezpieczeństwo uczestników. 

2. Wychowawcy: 

• dbają o poranną gimnastykę uczestników, 

• opiekują się uczestnikami (np. odprowadzają ich na posiłki, dbają o ich odpowiedni ubiór), 

• dzielą obowiązki z instruktorami podczas zajęć wieczornych, 

• dbają o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczestników przez całą dobę. 

 

PROGRAM OBOZU JĘZYKOWO-FILMOWEGO Z ELEMENTAMI FANTASY FILM AND SHOW KIDS 

Uczestnicy pracują metodą projektu tj. metodą opartą na samodzielnym tworzeniu, pod okiem instruktorów, 

filmu od podstaw komunikując się przy tym wyłącznie po angielsku. Film jest kręcony i montowany przy pomocy 

telefonu komórkowego, podręcznej kamery i komputera.  

Obozowicze: 

 piszą scenariusz, 

 odtwarzają postaci ze znanych bajek lub ulubionych filmów, 
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 tworzą własne postacie z bajek, filmów fantasy czy ulubionych gier,  

 robią kostiumy, 

 budują scenografię, 

 reżyserują film, 

 są aktorami, 

 montują film, 

 dobierają muzykę do filmu, 

 są operatorami kamer, 

 wykorzystują swoje umiejętności muzyczne, taneczne i sportowe. 

 

WARSZTATY PROJEKTOWE FILM MAKING I INNE ZAJĘCIA 

Skrót najważniejszych wydarzeń (szczegółowy opis planu poszczególnych dni patrz: DZIENNY PLAN OBOZÓW): 

1. Warsztaty projektowe FILM MAKING trwają 5 x 45 minut i odbywają się w dwóch blokach: 

 po śniadaniu: 3 x 45 minut, 

 po obiedzie: 2 x 45 minut. 

2. Przez pierwsze dwa dni obozu odbywają się warsztaty językowo – konwersacyjne i integrujące. Ich celem 

jest „rozgrzanie językowe” i poznanie siebie nawzajem (swoich osobowości, talentów, możliwości) oraz 

nawiązanie relacji. Zajęcia odbywają się w małych grupach wiekowych z podziałem na poziom 

zaawansowania językowego, co pozwala szybciej przełamać lody  i zaprzyjaźnić się uczestnikom                       

i instruktorom.  

3. Trzeciego dnia podczas bloku popołudniowego odbywa się podział na grupy projektowe, każda z nich 

będzie miała za zadanie stworzyć krótki film lub przedstawienie teatralne w jednej z konwencji                    

(do wyboru): 

 komedii filmowej, 

 oryginalnej bajki lub filmu fantasy, planszowej gry strategicznej, klasycznej bajki „w nowej odsłonie”. 

Uczestnicy sami wybierają projekt, który najbardziej odzwierciedla ich zainteresowania, a instruktorzy pełnią 

role mentorów. Instruktorzy są wspierani przez wychowawców.  

4. Ostatniego wieczoru ma miejsce CAMP SHOW, podczas którego grupy prezentują swoje filmy oraz 

niespodziankę, czyli pokaz niewykorzystanych w filmie scen, śmiesznych sytuacji itp. 

 

DODATKOWE AKTYWNOŚCI / ATRAKCJE 

  nocne podchody, dwie flagi – gry terenowe, 

  zajęcia, gry i zabawy na plaży  np. przeciąganie liny, bieg z przeszkodami, 

  konkurs czystości, 

  konkurs talentów , 

  i przebrania, 

  warsztaty aktorskie i taneczne, 
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  ognisko z pieczeniem kiełbasek, 

  dyskoteka obozowa, 

  spacery po plaży, oglądanie zachodu /wschodu słońca, 

  plażowanie połączone z kąpielą w morzu, 

  wieczór filmowy , 

  prezentacja grup w formie. 

 

WYCIECZKA AUTOKAROWA DO KOŁOBRZEGU 

 zwiedzanie Skansenu Morskiego, w którym uczestnicy zobaczą okręty ORP Fala, ORP Władysławowo             

i pozostałości z ORP Burza,  

 spacer po mieście: port jachtowy i handlowy, promenada, molo, pomnik Zaślubin Polski z Morzem,  

 spacer po Starym Mieście – ratusz, gotycka bazylika WNMP, Baszta Lontowa,  

 rejs statkiem pirackim po morzu. 

 

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PODCZAS OBOZU 

Nasi uczestnicy zarówno zdobywają umiejętności językowe, jak i: 

 szlifują język angielski: słownictwo, słuchanie ze zrozumieniem, płynne mówienie i akcent, pisanie, 

 uczą się nie tylko współpracy w zespole, ale również pracy indywidualnej, 

 szkolą umiejętność wystąpień publicznych – pokonują tremę, 

 ćwiczą zarządzanie czasem i punktualność, 

 ćwiczą wyrażanie własnych opinii, myśli i uczuć w sposób konstruktywny i kulturalny, 

 uczą się odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory, 

 uczą się inicjować projekt, prowadzić go i kończyć, 

 bawią się doskonale, jednocześnie się ucząc, 

 zdobywają nowe przyjaźnie. 

 

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA 

7:30 – 8:00 pobudka i gimnastyka 

8:00 – 8:30 toaleta poranna i ubieranie 

8:30 – 9:00 śniadanie 

9:00 – 9:30 sprzątanie pokojów i przygotowanie do zajęć 

9:30 – 10:15 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

10:15 – 11:00 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

11:05 – 11:10  przerwa  

11:10 – 11:55 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

11:55 – 13:00 czas z wychowawcami i grupą, czas wolny  

13:00 – 13:45 obiad 

13:45 – 14:30 odpoczynek poobiedni 
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14: 30 – 15:15 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

15:15 – 16:00 warsztaty projektowe (w zależności od pogody: na terenie ośrodka lub na plaży) 

16:00 – 17:45 czas z wychowawcami i grupą, zajęcia dodatkowe 

17:45 – 18:00 przygotowanie do kolacji 

18:00 – 18:45 kolacja 

18:45 – 19:00 czas wolny 

19:00 – 21:30 zajęcia lub atrakcje wieczorne wg harmonogramu 

21:30 – 22:00 przygotowanie do snu 

22:00 cisza nocna 

 

PLAN DZIEŃ PO DNIU  

DZIEŃ 1 

Przyjazd do ośrodka. Kolacja. Rozlokowanie uczestników w pokojach. Prezentacja wychowawców i instruktorów. 

Podział na grupy. Ustalenie regulaminu obozu wspólnie z uczestnikami i kadrą. 

 

DZIEŃ 2 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty konwersacyjne wg 

harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Każdy blok zajęć warsztatowych  z innym 

trenerem. Podział na grupy wiekowe oraz poziomy zaawansowania językowego. W razie potrzeby 

przeprowadzenie językowego testu diagnostycznego. Zajęcia na plaży i na terenie ośrodka. Wycieczka piesza po 

okolicy.  

Wieczorem – wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Omówienie dnia i podanie planu na dzień 

następny. 

 

DZIEŃ 3 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty konwersacyjne wg 

harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Blok poranny – warsztaty konwersacyjne; blok 

popołudniowy – podział na grupy projektowe FILM MAKING. Instruktorzy prezentują swoje pomysły na film lub 

przedstawienie. Uczestnicy wybierają swoją grupę. Najmłodsze dzieci pozostają w tej samej grupie. Instruktorzy 

wraz z nowymi grupami odbywają pierwsze spotkanie BURZA MÓZGÓW. Zajęcia na plaży i na terenie ośrodka. 

Wieczorem – prezentacja grup wychowawczych.. Omówienie dnia i podanie planu na dzień następny. 

 

DZIEŃ 4 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING wg 

harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży, na terenie ośrodka. 

Wieczorem – wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Konkurs talentów. Omówienie dnia i podanie 

planu na dzień następny. 
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DZIEŃ 5 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING wg 

harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. 

Wieczorem – wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Zajęcia na świeżym powietrzu.  Omówienie dnia i 

podanie planu na dzień następny. 

 

DZIEŃ 6  

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Po obiedzie zajęcia w blokach FILM 

MAKING. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. Wieczorem, po kolacji, do wyboru: FILM MAKING lub wieczór 

filmowy.. 

 

DZIEŃ 7  

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING wg 

harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. 

Wieczorem – wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. . 

 

DZIEŃ 8  

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING wg 

harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. 

Wieczorem – wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Dyskoteka obozowa lub wspólne oglądanie 

filmów.   (w zależności od pogody i preferencji uczestników). 

 

DZIEŃ 9  

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING wg 

harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem oraz po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. 

Wieczorem – konkurs na zamki z piasku..  

 

DZIEŃ 10: CAŁODNIOWA WYCIECZKA DO KOŁOBRZEGU 

Śniadanie wg harmonogramu. Po śniadaniu – całodniowa wycieczka autokarowa do Kołobrzegu (plan wycieczki 

opisany w części WYCIECZKA AUTOKAROWA DO KOŁOBRZEGU str. 4). Powrót na kolację. Po kolacji – zajęcia       

w grupach wychowawczych, gry i zabawy zespołowe na świeżym powietrzu.  

 

DZIEŃ 11  

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING wg 

harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka. 

Wieczorem – wspólne gry i aktywności na świeżym powietrzu. Gry terenowe: nocne podchody (na obszarze 

sąsiadującym z ośrodkiem lub na terenie ośrodka). Omówienie dnia i podanie planu na dzień następny. 
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DZIEŃ 12 

Posiłki według harmonogramu. Zajęcia w grupach wychowawczych. Warsztaty projektowe FILM MAKING wg 

harmonogramu w dwóch blokach: przed obiadem i po obiedzie. Zajęcia na plaży lub na terenie ośrodka, 

pakowanie się. Wieczorem – gala finałowa CAMP SHOW – prezentacja filmów lub przedstawienia, prezentacja 

niespodzianki. Rozstrzygnięcie konkursu czystości. Rozdanie dyplomów i certyfikatów. 

 

DZIEŃ 13 

Śniadanie o wyznaczonej porze, opuszczenie pokojów, wyjazd z ośrodka wg harmonogramu autokaru.  

 

UWAGA: PLAN DZIEŃ PO DNIU  może ulec drobnym zmianom ze względu na warunki pogodowe lub inne 

nieprzewidziane okoliczności. 

 


