
Patronat: partnerzy:

Gotowi na nową przygodę?
Tytus dostaje pracę w redakcji tygodnika Trele 
Morele na stanowisku gońca. Przez splot różnych 
zaskakujących wydarzeń zostaje redaktorem działu 
hec i ma za zadanie zrobić reportaż z wesołego 
miasteczka. Wyrusza w podróż i jak zwykle 
wpada w tarapaty. Romek i A’Tomek organizują 
akcję ratunkową. Pomóżmy im uratować Tytusa 
i zrobić wspaniały reportaż!

Terminy:
26-30.06.2017
10-14.07.2017
31.07-04.08.2017

Dzien 1      Dziennikarzem byc

Misja:
Tytus zostaje redaktorem i nie ma pojęcia 
od czego zacząć swoją pracę. Co powinno znaleźć 
się w gazecie? Stwórzmy jego zespół ekspertów!

• Budujemy zespół – gry i zabawy integracyjne
• Dział foto – warsztaty fotograficzne
• Dział reportażu – warsztaty dziennikarskie

Uc ze sie i odk rywam:
• Znam swojego wychowawcę 
i pozostałych uczestników półkolonii
• Jestem fotoreporterem 
– umiem budować historie z obrazów
• Jestem dziennikarzem – znam zasady 
tworzenia ciekawych reportaży

Kreatywne wakacje w Centrum Warszawy

program edukacyjny dla dzieci w wieku 5-13 lat 

cena:
750 zl

650 zl

tel. 22 522 84 32
kolonie@akn.pl
fb.com/AkademiaDziecka
www.akn.pl

TYTUS DZIENNIKARZEM



Dzien 2      Magia Radia

Misja:
Tytus zapomniał wziąć ze sobą notesu i długopisu. Nie ma jak robić notatek do swojego reportażu. 
Ale mamy na to rozwiązanie! Możemy zrobić audycję radiową!

• Poznajemy tajniki radia – wycieczka do Polskiego Radia i warsztaty „Magia Radia”
• Nasza gazeta – tworzymy projekt naszego tygodnika
• Mój pierwszy reportaż  - warsztat myślenia wizualnego 

Dzien 3      Fajfokloksity i dzielni dziennikarze

Misja:
Tytus dociera do wesołego miasteczka Fajfokloksity 
i zabiera się do pracy, ale nie jest w stanie sam odwiedzić 
każdej atrakcji i później jej opisać. Nie ma czasu do stracenia! 
Jedziemy uratować Tytusa przed dziennikarską klapą!

• Całodzienna wycieczka na Farmę Iluzji 
– zbieramy materiały do reportażu

Uc ze sie i odk rywam:
• Odkrywam działanie radia i nagrywam własne słuchowisko
• Jestem redaktorem – tworzę projekt własnej gazety
• Umiem przedstawiać  graficznie relacje z różnych wydarzeń

Uc ze sie i odk rywam:
• Odkrywam tajemnice 
magii – poznaję prawa 
złudzenia optycznego
• Umiem dostrzec ciekawe 
sytuacje i zbudować wokół 
nich historię/reportaż
• Wiem jak fotografować 
ludzkie emocje
• Jestem dzieckiem, 
więc świetnie się bawię!

Misja:
Na Tytusa spadł ciężar prowadzenia całej redakcji i przygotowania 
nowego numeru do sprzedaży. Tylko jak działa redakcja gazety? 
Pomóżmy Tytusowi zamknąć numer i puścić do druku!
• Wycieczka do redakcji gazety
– poznajemy sekrety powstawania gazety
• Reportaż Tytusa – tworzymy reportaż z Farmy Iluzji
• Zamykamy numer – składamy gazety, tworzymy stronę tytułową
• Tytus zaginął w buszu – zespołowa gra terenowa

Uc ze sie i odk rywam:
• Wiem jak przebiega proces 
powstawania gazety 
od pomysłu do druku
• Umiem podejmować 
decyzje – nadaję ostateczny 
kształt mojej gazecie
• Wiem, że jestem częścią drużyny 
i dzięki współpracy z innymi 
potrafię rozwiązać każde zadanie.

Dzien 4      Ratujemy 
                           Tytusa Redaktora

Dzien 5     Wydajemy gazete

Misja:
Uff…. Z pomocą Romka i A’Tomka udało się uratować Tytusa z opresji. 
Jesteśmy na ostatniej prostej! Numer gazety jest gotowy. 
Zostało nam tylko zorganizowanie oficjalnej premiery.
• Fotociemnia  – wybieramy zdjęcia i robimy odbitki
• Galeria fotografii – tworzymy historię z naszych zdjęć i wieszamy wystawę
• Premiera! – oficjalne ukazanie się numeru gazety, prezentacja, 
wręczenie nagród i dyplomów dla młodych redaktorów.

Uc ze sie i odk rywam:
• Odkrywam magię 
dawnej fotografii
• Umiem samodzielnie 
zrobić czarno-białą 
odbitkę zdjęcia
• Jestem dumny 
z własnych osiągnięć 

Program jest realizowany w godzinach 08.30-16.30. W godzinach 07.30-08.30 oraz 16.30-18.00 działa świetlica dla dzieci. 
W cenie pełne wyżywienie: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz bilety wstępów, przejazdy i ubezpieczenie. 



Misja:
Od dziś jesteście drużyną poszukiwaczy przygód! A do tego 
podróżnikami i filmowcami. Co to będzie za niesamowity dzień!
• Poznaję swoją drużynę – zabawy integracyjne
• Jestem filmowcem – warsztaty filmowe
• A’Tomka kurs konstruktorski  – budowa wannolotu
• Budujemy zespół – gry i zabawy integracyjne
• Dział foto – warsztaty fotograficzne
• Dział reportażu – warsztaty dziennikarskie

Uc ze sie i odk rywam:
• Znam swojego wychowawcę 
i pozostałych uczestników półkolonii
• Umiem nagrywać filmy 
telefonem i operować 
różnymi planami filmowymi
• Wiem jak dobrze 
przeprowadzić i nagrać wywiad
• Odkrywam swoją twórczą stronę

Terminy:
03-07.07.2017
24-28.07.2017
07-11.08.2017

Kreatywne wakacje w Centrum Warszawy
program edukacyjny dla dzieci 

cena:
750 zl

650 zl

Patronat: partnerzy:tel. 22 522 84 32
kolonie@akn.pl
fb.com/AkademiaDziecka
www.akn.pl

w wieku 5-13 lat 

Dzien 1      3.. 2... 1... start!

TYTUS filmowcem

Uwaga, nadciąga przygoda!
Tytus, Romek i A’Tomek 
to miłośnicy przygód i odkrywania 
świata. Tym razem A’Tomek 
konstruuje wannolot i zabiera 
przyjaciół w daleką podróż. 
Wy też jesteście zaproszeni! 
Nie ma czasu na przemyślenia, 
budujcie z A’Tomkiem własne 
wannoloty i ruszajcie na podbój 
świata! Pamiętajcie, aby wszystko 
udokumentować na filmie!

PODRóz 
DO cWIErc KolA sWIATA



Dzien 2      Na ratunek Tytusowi!

Misja:
Tytus, jak to Tytus,  całkiem niechcący wplątał się 
w napad na bank. Jesteście jego jedyną nadzieją 
na ratunek! Trzeba zorganizować ucieczkę na Kubę.

• Nowy Jork - Tytus wplątuje się w napad na bank – gra terenowa
• Kolory Kuby – tworzenie kubańskich strojów
• Kubański temperament – warsztaty taneczne 
w plenerze z Akademią Tańca Hakiel

Dzien 4       Europe da sie lubic

Misja:
Tytus, Romek i A’Tomek chcieli trafić do Wielkiej Brytanii, ale pomyliły im się kierunki 
i trafili do Sztokholmu. Potem zamiast lecieć do Laponii, dotarli do Paryża. Musimy 
pomóc im odnaleźć się w tych krajach i uchronić przed kolejnymi pomyłkami!
• Francuskie śniadanie – warsztaty kulinarne
• Szwecja – poznajemy tradycyjne zabawy
• Rękodzieło starego kontynentu – tworzymy szkatułki na nasz film z podróży

Uc ze sie i odk rywam:
• Odkrywam działanie radia i nagrywam własne słuchowisko
• Jestem redaktorem – tworzę projekt własnej gazety
• Umiem przedstawiać  graficznie relacje z różnych wydarzeń

Program jest realizowany w godzinach 08.30-16.30. W godzinach 07.30-08.30 oraz 16.30-18.00 działa świetlica dla dzieci. 
W cenie pełne wyżywienie: drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz bilety wstępów, przejazdy i ubezpieczenie. 

Uc ze sie i odk rywam:
• Pobudzam swoją wyobraźnię
• Umiem zatańczyć 
kubańską rumbę
• Wiem jak odnajdywać drogę 
za pomocą mapy i kompasu
• Mam poczucie uczestnictwa 
w ważnej misji – jej sukces 
zależy także ode mnie

Dzien 3      W k rainie dzikich 
                            zwierzat - Afryka
Misja:
A’Tomek odpala wannolot i zabiera 
całą załogę do Afryki. Niestety podróż 
przez Saharę dla wannolotu jest zbyt 
ciężka i odpada dno. Zostaje nam 
piesza wycieczka. Na szczęście 
naszych trzech przyjaciół zupełnie 
niechcący tworzy nam oazę!
 
• Całodzienna wycieczka 
na Fermę Strusi :
• Okiełznać strusia 
– poznajemy zwyczaje 
i zachowania strusi afrykańskich
• Afrykańskie rytmy 
– tworzymy instrumenty muzyczne
• Taniec plemienny przy ognisku
• Plemienny posiłek 
– pieczemy kiełbaski

Uc ze sie i odk rywam:
• Znam zwyczaje różnych zwierząt i umiem z nimi obcować
• Rozwijam swoją empatię
• Umiem zrobić proste instrumenty i na nich grać
• Piekę kiełbaski i dobrze się bawię 

Uc ze sie i odk rywam
• Umiem przyrządzić 
pyszne francuskie 
śniadanie
• Znam tradycyjne 
szwedzkie zabawy
• Rozwijam swoją 
kreatywność 

Dzien 5      Bezludna wyspa i powrót do domu

Misja:
Razem z Tytusem, Romkiem i A’Tomkiem trafiamy na bezludną wyspę. Okazuje się, że mieszka 
na niej rozbitek, który próbuje się z niej wydostać. Pomóżmy mu i wróćmy razem do domu!

• Sygnały ratunkowe - nauka alfabetu morsa 
i sygnałów alarmowych, wysyłamy list w butelce
• Wyprowadzamy rozbitka z bezludnej wyspy – park linowy
• Premiera filmowa – pokaz filmu z podróży, 
wręczenie nagród i dyplomów

Uc ze sie i odk rywam
• Ćwiczę swoją sprawność fizyczną
• Przełamuję swoje lęki
• Umiem wezwać pomoc w każdej sytuacji
• Buduję swoje poczucie wartości


