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Zielone Szkoły 2 lub 3- dniowe dla klas 1-5,
program wypełnia każdy dzień !
Zabawa i rekreacja : Rycerze, Indianie i Jeż Jeżyk czyli Wszystko gra! , Sarna żona
jelenia ?, Ginące zawody w Mniszkach, Olenderskie podchody, U pszczelarza,
Ekologia w Chalinie, warsztaty malowanie na drewnie lub wyrób świec woskowych…
wyjazd ze szkoły o 8.30 pierwszego dnia, powrót ok. 17.00 ostatniego dnia.
Zakwaterowanie w Ośrodku położonym na skraju Puszczy Noteckiej, w odległości ok.
85 km od Poznania, sprawdzony program Zielonej Szkoły przygotowany w oparciu o
zwiedzanie najciekawszych miejsc w regionie i realizowany przez ludzi, z którymi
współpracujemy, którzy lubią to co robią i z radością dzielą się tym z innymi, oraz o
nasze kilkuletnie doświadczenia.
Intensywny program w czasie pobytu !
Zakwaterowanie: Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji "Mierzyn" położone jest w
odległości ok. 3 km od Międzychodu, a 85 km od Poznania na skraju Puszczy Noteckiej i Krainy
100 jezior- pokoje: 3,4 - osobowe z łazienkami. Obiekt położony jest na ogrodzonym terenie o
powierzchni 1,35 ha. Na terenie ośrodka znajduje się budynek hotelowy ze stołówką, kawiarnią,
świetlicą z TV i stołami do tenisa. Aktywnie można spędzać czas korzystając z boisk do piłki
siatkowej i koszykówki, boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska do kometki, a
wieczorem posiedzieć przy ognisku. www.csbir-mierzyn.pl

Wyżywienie- 3 posiłki dziennie + dodatkowy obiad w 3 dniu!

Co mamy w programie?
PRZYRODA, KRAJOZNAWSTWO:
CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W CHALINIE-ciekawostki
przyrodnicze przybliżą nam przewodnicy, którzy zabiorą również
uczestników na wycieczkę terenową, podczas której rozpoznawać
będziemy gatunki drzew i podziwiać piękno otaczającej ośrodek
przyrody. Dzieci będą miały możliwość własnoręcznego wykonania pamiątki na
warsztacie malowania na drewnie.
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„SARNA- ŻONA JELENIA?” -podczas wieczoru o tym przewrotnym tytule uczestnicy
poznają świat zwierząt Puszczy Noteckiej. Tu nie ma miejsca na nudne wykłady, a wiadomości
przekazywane na wesoło same zapadają w pamięć!

PASIEKA , którą będziemy zwiedzać leży w malowniczej Puszczy Noteckiej.
Pasieka ma charakter wędrowny: w sezonie ule z pszczołami wędrują na pola
rzepaku, gryki, facelii, aleje lipowe i akacjowe, a pod koniec lata - do lasu, na
wrzos. Pszczoły z tej pasieki „jeżdżą” również w Bieszczady, za miód spadziowy
Pasieka otrzymała prestiżową nagrodę. Jest to ciężka praca, ale efektem jej
jest czysty i pełnowartościowy miód z terenów nieskażonych przemysłem.

OLANDIA to miejsce, które przenosi do innej rzeczywistości . Położona jest
na granicy Krainy 100 Jezior, w Sierakowskim Parku Krajobrazowym, w
odrestaurowanym folwarku z XVII w. SKANSEN OLENDERSKI, przypomina o
niezwykłej wielkopolskiej historii Olendrów- przybyszów z terenów Niderlandów.
Na terenie skansenu zobaczymy 160- letni wiatrak typu- oczywiście Holender, piec chlebowy, koło młyńskie, oraz miniatury budynków typowej
olenderskiej zabudowy pozamiejskiej.Po zwiedzaniu skansenu uczestnicy wezmą
udział w „olenderskich podchodach”. W czasie pobytu zwiedzić można
również mini-zoo czy pobawić się na placu zabaw.A piękną okolicę Olandii
uczestnicy zwiedzą podczas przejażdżki bryczką!
WARSZTATY GINĄCYCH ZAWODÓW W MNISZKACH. W ośrodku Centrum
Edukacji Regionalnej, założonym w wyremontowanych dawnych budynkach
folwarcznych, w którym będziemy tropić tajniki ginących zawodów:
kowalstwa, garncarstwa, wikliniarstwa, zapoznać się z warsztatem szewskim,
dowiedzieć się, co robił bednarz, obejrzeć wystawę sprzętu gospodarstwa
domowego i urządzeń do przeróbki mleka, urządzeń i sprzętu do prania,
maglowania i prasowania, wystawę maszyn rolniczych, odtworzono wnętrze dawnej klasy
szkolnej, wnętrze składu kolonialnego. Dodatkową atrakcją jest własnoręczny wyrób świec
woskowych.

PROGRAM REKREACYJNY:
PROGRAM JEŻ JEŻY - w drużynie Zielonej Wróżki!
program rekreacyjno-edukacyjny o tematyce ekologiczno- przyrodniczej mający
na celu- oczywiście oprócz dobrej zabawy- rozbudzanie zainteresowań
związanych z ochroną przyrody, aktywnych postaw wobec ekologii. Zawodnicy
podzieleni są na drużyny, na trasie ukryte są zagadkii uczestnicy zdobywają
punkty. Na końcu trasy odbywają się prowadzone przez animatorów gry,
zabawy sportowe, konkurencje nawiązujące do tematyki przyrodniczo ekologicznej, a za zaliczone zadania Jeżyk Jerzy i Zielona Wróżka przyjmują Eko Dzieciaki do swojej drużyny! W programie m.in.: oznaki wiosny, zagadki
ekologiczne, tajemnicze puzzle, pokaz eko-mody,bitwa o eko-twierdzę,
śmieciarka , żmijowy wąwóz, eko- kręgle, jeżyk. I inne… 
(klasy 1-3)
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PROGRAM INDIAŃSKI- czyli wyobraźnia i zabawa z indiańskiej
wioski!
Program typowo rekreacyjny realizowany na terenie ośrodka. Podczas
zabawy uczestnicy zbudują indiańską „wioskę” z przygodami” . Każda
drużyna otrzyma karty startowe i zdobywać punkty dla drużyn. Indianie
przy pomocy animatorów wykonują zadania, na przykład: wyścigi
bizonów, pędząca strzała – strzelanie z łuku do tarczy, sieć pajęcza – konkurencja logiczno –
sprawnościowa, wąwóz pełen żmij -przejście do celu za pomocą pustych skrzynek, próba
odwagi,równoważnia Szoszonów lub tajemniczy łup. Kulminacyjny punkt
to przejście z asekuracją przez most linowy umocowany między drzewami.
(klasy 1-5)

BEZBŁĘDNY RYCERZ - czy historie lubią się powtarzać…?
Wyruszymy w dawne czasy i dowiemy się jak wyglądał dzień średniowiecznego
rycerza, który wiadomości nie odczytywał ze smartfonu, lecz od posłańców, na
miejsca walki przemieszczał się bez GPS, a damy bynajmniej nie zaopatrywały się w
swoje piękne stroje i ozdoby wsieciówkach znanych marek ;). O tym jak wyglądał
rycerski rynsztunek i stroje Panien dowiecie się na pełnym emocji spotkaniu z
rycerzem i średniowieczną damą, którzy również zaprezentują pokazową walkę na
miecze. Ale to nie wszystko, gdyż grupa zaproszona zostaje do aktywnej zabawy
podczas której rywalizują ze sobą w różnych konkurencjach, np. alarm w
grodzie, bieg wesołego woja, słowiańskie zapasy i inne. P o zmaganiach
przychodzi czas na zajęcia indywidualne – strzelanie z łuku i naukę walki bronią
białą.
A na koniec słowiańskie kulinaria, czyli przygotowanie i wy piek podpłomyków nad
ogniskiem! Mniam !
(klasy 3-5)

PROGRAM WSZYSTKO GRA! – i bawi- wcale nie w komputerze !
Drużyny będą rywalizowały między sobą zbierając punkty. Zadania wymagać będą
od nich zgrania, koordynacji i współpracy. W pierwszej części zajęć drużyny
odwiedzą 4 stanowiska na których będą czekać kalambury, zadania budujące
zespół, rozładowujące energię, wymagające współpracy w grupie,
uruchamiające „szare komórki”.
Zabawa przeprowadzona będzie przez instruktorów na 5 stanowiskach: most
linowy - przejście po linie rozwieszonej pomiędzy drzewami na niewielkiej
wysokości połączone z szyfrowaniem Alfabetem Morse"a i sygnalizacją
chorągiewkową, strzelnica - sprawdzian celności podczas strzelania z łuku,
ścianka wspinaczkowa - wspinaczka na 6-metrowej ściance - 2 drogi wspinaczki
ubezpieczane za pomocą lin i uprzęży przez przeszkoloną obsługę, tor przeszkód
- zadania sprawnościowe na specjalnie przygotowanym torze z przeszkodami,
tyrolka - zjazd na linie z pełną asekuracją.
(klasy 4-5)

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK

GRA W KRĘGLE
Już w dawnej Europie kręgle cieszyły się niezwykłą popularnością. W kręgle
grano na jarmarkach, uroczystościach kościelnych, weselach,
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zabawach ludowych i przy zajazdach. Kręgielnie były w większości europejskich miast. Wtedy
to też ustalono pierwsze zasady tej gry. Swoich sił spróbować będzie można w nowoczesnej
kręgielni w Sierakowie i przy okazji dowiedzieć się, czym różni się gra w kręgle od bowlingu.

Aktualne ceny pobytu z wyżywieniem i zajęciami:
W PROGRAMIE WYCIECZKI:
WYSTAWA GINĄCYCH ZAWODÓW W
MNISZKACH lub CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ W CHALINIE
„SARNA ŻONA JELENIA?”
OD KWIATKA DO MIODU
OLANDIA- ZWIEDZANIE MINI-SKANSENU I
PODCHODY lub
GRA W KRĘGLE –NOWOCZESNA
KRĘGIELNIA W SIERAKOWIE
WYBRANY PROGRAM REKREACYJNY
OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK
PRZEJAŻDŻKI BRYCZKĄ (przy pobycie w
Olandii)
WARSZTAT WYROBU ŚWIEC WOSKOWYCH
lub WARSZTAT MALOWANIA NA DREWNIE
CENA OBEJMUJE:

(ceny są skalkulowane w oparciu o cenniki usług/ świadczeń/ biletów na 01.2019r. Wzrost tych cen
może wpłynąć na koszt wycieczki)

- noclegi- zakwaterowanie pok. 3-4 os. z łazienkami, lub łazienką na 2 pokoje.
- wyżywienie: 2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja (w tym jedna kolacja przy ognisku- domowa
pizza, kiełbaski) + dodatkowy obiad jednodaniowy,
-realizacja wybranego programu,
- bilety wstępów, przewodnicy, instruktor,
- woda dostępna w ośrodku czasie pobytu,
- ubezpieczenie NNW na 10 000 zł,
- uczestnictwo opiekunów gratis (1 opiekun/ 12 uczestników).
Cena nie obejmuje autokaru, dla zainteresowanych - kontakt do przewoźnika lub możliwość
domówienia. Autokar potrzebny jest tylko w dniu przyjazdu i wyjazdu.
Zachęcamy o zapoznania się z ofertą warsztatów, które można zrealizować podczas pobytu.
Możliwość jednoczesnego przyjazdu 2- 4 klas.
Zapraszamy!

BIURO EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I REGIONALNEJ ŻURAWIE
Małgorzata Różyńska
Biuro Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej Żurawie
www.zielonewycieczki.pl
Tel. 603 180 303
e-mail: biuro@zielonewycieczki.pl
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