wiek 7-10 lat
PÓŁKOLONIE Akademia Leśnej Przygody BLISKO DOMU
w KUJAWSKO POMORSKIM CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ w Myślęcinku

Myślęcinek to największy w Polsce park miejski połozony zaledwie trzy kilometry od
centrum Bydgoszczy. Ponad 800-hektarową enklawę lesnych sciezek ze wzgorzami. Lesny
Park jest chętnie odwiedzany nie tylko przez bydgoszczan, ale takze przyjezdnych urzeczenych pięknem natury harmonijnie połączonej z bogatą infrastrukturą, ktora pozwala na aktywny wypoczynek, relaks i uprawianie wyczynowych sportow.
Myslęcinek jest jednym z 5 największych parkow w Europie, a jego częsc zalicza się do Nadwislanskiego Parku Narodowego. Naturalnymi atrakcjami Myslęcinka są stawy. Na największym
z nich znajduje się wyspa zwana ptasią. Jej przydomek bierze się od olbrzymich kolonii mew
smieszek i rybitw, ktore wybrały ją na swoje siedlisko.
Jednym z najpopularniejszych miejsc w Lesnym Parku jest Polana Rozopole. To tu odbywają
się niezliczone koncerty, zjazdy, festiwale, pikniki, wydarzenia sportowe. To takze ulubione
miejsce wypoczynku, relaksu i spędzania czasu na swiezym powietrzu nie tylko dla mieszkancow Bydgoszczy.

TERMINY
06.07.2020 - 10.07.2020
13.07.2020 - 17.07.2020
20.07.2020 - 24.07.2020
27.07.2020 - 31.07.2020
03.08.2020 - 07.08.2020
10.08.2020 - 14.08.2020
17.08.2020 - 21.08.2020
24.08.2020 - 28.08.2020
CENA

655 zł

PROGRAM
- dzień koniarza: na ten dzien czeka kazde dziecko - wizyta w stajni to nie lada przygoda, tu
dzieci poznają zasady zachowania się w stajni, dowiedzą się jak dbac i pielęgnowac konia, jakie jest prawidłowe podejscie do konia, nauczą się siodłania i prawidłowego odczytywania i
interpretacji reakcji konia, a na zakonczenie przejazdzka pod opieką instruktora,
- dzień podróżnika: tego dnia dzieci wyruszą w podroz dookoła swiata ze znanymi podroznikami. Od kiedy ludzie podrozują i dlaczego? Jak podrozowano kiedys, a jak dzis? Jakie cechy
charakteru są potrzebne, by zostac podroznikiem? Znani podroznicy z czasow dawnych i
wspołczesnych - czego mozemy się od nich nauczyc? Na te pytania dzieci znajdą odpowiedz.
Poza tym stworzą swoją własną mapę bazując na okolicznych terenach i mapie Myslęcinka,
- dzień detektywa: zmiana tozsamosci - zmiana wyglądu twarzy, modelowanie nosa, brody,
doklejanie wąsow i brwi, poszukiwanie dowodow, nauka tajnego pisania - wykonanie anonimowego listu wyciętego z gazety, nauka pracy z lupą, rozpoznawanie sladow daktyloskopijnych, analiza odciskow palcow, porownywanie sladow z miejsca zbrodni - szkolenie zakonczone otrzymaniem licencji detektywa. Tak wyglądac będzie dzien detektywa!
- zwiedzanie ZOO – tego dnia wiersze Jana Brzechwy nabiorą innego znaczenia. Dzieci wyruszą na zwiedzanie pobliskiego ZOO z przewodnikiem. Mieszka tutaj ok. 1000 zwierząt przedstawicieli 204 gatunkow ssakow, ptakow, gadow, płazow, ryb i bezkręgowcow, w tym 92 gatunki zwierząt egzotycznych i 60 gatunkow rodzimej fauny. Tego dnia wezmą rowniez udział
w lesnych podchodach,
- ROBOproject: autorski program edukacyjny przyblizający dzieciom takie dziedziny wiedzy
jak mechanika, robotyka, elektronika, informatyka - warsztaty z robotyki i programowania -

uwielbiane przez dzieci konstrukcje budowane z klockow LEGO, pokaz robotow, prace plastyczne a takze Misja kosmiczna - tematyczne zajęcia wraz z wizytą astronauty. Zajęcia w systemie 2 cykle po 3h.
W trakcie połkolonii program muzyczny "Z muzyką dookoła swiata", czyli wspolne muzykowanie przy ognisku, podroz do swiata piosenki, piosenki turystycznej, wspolne tworzenie piosenki kolonijnej.
wyżywienie
sniadania i obiadokolacje.
transport
Dojazd własny. Zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 - 17.00.
świadczenia w cenie
wyzywienie, ubezpieczenie, realizacja programu, opieka wychowawcy.
uwagi
Uczestnicy powinni posiadac: legitymację szkolną z numerem PESEL, srodek przeciwko kleszczom i komarom, krem do opalania z filtrem, obuwie i stroj sportowy, nakrycie głowy. My się
deszczu nie boimy, dlatego warto zabrac ze sobą kalosze i ubrania przeciwdeszczowe!

