Zielona szkoła 5-dni – Oferta dla najmłodszych klas SSP nr 12 Warszawa/Wesoła
Zapraszamy na zbójecką przygodę u podnóża Polskich Tatr! Podczas naszej wycieczki odwiedzimy
najpiękniejsze zakątki Tatr i Podhala. Zaliczymy kilka przyjemnych spacerów malowniczymi
szlakami, zachwycimy się pięknymi pejzażami i zwiedzimy najsłynniejszą, górska stolicę Zakopane. Zero nudy, zwiedzanie połączymy z atrakcjami i przygodami, piękne górskie
widoki przeplatać się będą z integracją i zabawą.
Nie ma na co czekać! Czas ruszać w trasę!

27-31.05.2019
kl. 1-3
1 dzień:
06.30 Zbiórka,
07.00 Wyjazd z Warszawy
W trakcie jazdy dłuższy postój na zjedzenie drugiego śniadania.
ok. 13.00 przyjazd do Wieliczki (w przypadku przyjazdu przed 13.00 spacer do parku i na plac zabaw)
13.45 – 16.45 Program edukacyjny Odkrywamy Solilandię w kopalni soli Wieliczka
Wędrówka po Trasie turystycznej przez Kopalnię Soli „Wieliczka” połączona jest z odkrywaniem sekretów
krainy bajek. Mali podróżnicy spotkają tu Skarbnika, pobawią się w towarzystwie wesołego soliludka. W
ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wysłuchają też fragmentów ciekawej książki „Solilandia –
pamiętnik wielickiego skrzata” i otrzymają pamiątkowe dyplomy. Obiad.
Ok. 19.30 przejazd do ośrodka. Zakwaterowanie, kolacja.
2 dzień:
08.00 Śniadanie
Wycieczka z przewodnikiem do Doliny Kościeliskiej . Przez wielu uważana za najpiękniejszą, druga co do
wielkości dolina w polskiej części Tatr.
Dzieci będą spacerować dnem doliny i obserwować różne ciekawe czasem dziwne formy skalne ukształtowane
przez płynącą wodę Potoku
Kościeliskiego: polany, bramy, turnie, jaskinie. Od przewodnika dowiemy się co to jest wiatr halny i dlaczego
słabsze drzewa usychają.
13.30 powrót do ośrodka, obiad.
Dowolne gry i zabawy na boisku: piłka nożna, zbijak, giga piłka, turniej łuczniczy (łuki na przyssawki
gumowe)
Pokaz wyrobu oscypków - zobaczycie jak skomplikowane i czasochłonne jest wyrabianie oscypka - twardego
serka owczego, solonego i wędzonego, kształtu baryłkowatego o zwężonych końcach, wyciskanego w
drewnianych często rzeźbionych artystycznie formach
Kolacja.
Kiełbaska z ogniska przy góralskiej muzyce

3 dzień:
08.30 Śniadanie
Wycieczka do Zakopanego – wejście pieszo na Gubałówkę, spacer fragmentem tzw. Szlaku Papieskiego,
zjazd koleją na dół. Powrót do ośrodka na obiad
Góralskie Igrzyska– jeszcze nie macie dość? Chcecie więcej? Teraz będziecie mogli poczuć się jak mistrzowie
olimpijscy! Blok zajęć sportowo – integracyjnych z instruktorami - 3h
18.30 kolacja
19.30 wieczór gier planszowych, Mały artysta – tworzymy plakat „Ja i moja klasa na wycieczce”

4 dzień:
08.30 Śniadanie
Hej górole, górole – wycieczka piesza do Izby Regionalnej. Spotkanie z góralem, opowieści o pierwszych
osadnikach, zwyczajach pasterskich, legendach zbójnickich, muzyce i stroju przeplatane są prezentacją
instrumentów oraz humorem góralskim.
13.00 obiad
15.00-16.30 Sprawdzimy teraz, kto słuchał przewodnika czyli quiz w formie gry terenowej - „Zdobywcy
góralskich tajemnic – wersja dla najmłodszych”
17.00-18.00 Mały Konstruktor – budowla ze słomek – komu uda się zbudować najwyższą górę ? Czy wyjdzie
Wam Giewont czy Rysy? Wszystko jest możliwe!
18.30 kolacja
Podsumowanie zielonej szkoły, rozdanie pamiątkowych dyplomów. Dyskoteka pożegnalna.
5 dzień:
07.30 Śniadanie + suchy prowiant.
11.00-13.00 Mały detektyw w Krakowie - połączenie zwiedzania z mini grą miejską. Dzieci zamieniają się w
prawdziwych miejskich detektywów i wspólnie rozwiązują zagadki Krakowa, przy okazji zwiedzając miasto.
Uczestnicy posługują się mapami, lupami, latarkami i innymi przyrządami detektywistycznymi (w zależności od
tematu Spaceru). Po zwiedzaniu mamy już w grupie specjalistów, którzy znają legendy krakowskie i wiedzą co
się stało ze smokiem wawelskim.
13.00 obiad
14.00/14.30-15.30 Podziemna Trasa Turystyczna w podziemiach rynku.
Powrót do Warszawy około 21.30
Koszt – 850 zł
Cena zawiera: 4 x nocleg w ośrodku wypoczynkowym, pokoje 2-6-osobowe z łazienkami, wyżywienie od
obiadu pierwszego dnia do śniadanie + suchy prowiant w dniu wyjazdu, ubezpieczenie NNW, transport
autokarem, opieka pilota, przewodnik w Krakowie, Zakopanem, do Doliny Kościeliskiej, na Gubałówkę,
zdjęcie oraz dyplom pamiątkowy dla każdego uczestnika, podatek vat, bilety wstępu, dodatkowe posiłki.
Zakwaterowanie: Dom Wypoczynkowy „Limba” w Poroninie. Pokoje 3-6 –osobowe z łazienkami i TV.

