
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ
Przygoda z bobrami

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (1 -dniowej)

Wcześnie rano wyjazd sprzed szkoły w kierunku doliny Bobrów,  następnie wizyta w  Mini

Skansenie,  który  przybliży  rolnictwo  dawnych  czasów  i  pozwoli  uzmysłowić  zwiedzającym

postęp techniczny. 

Na uczestników wycieczki na miejscu czeka moc atrakcji, m.in:

 warsztaty rękodzieła pod okiem instruktorów, w przyjemnym wnętrzu izby wiejskiej chaty

 wypiek chleba - uczestnicy wycieczki poznają gatunki zbóż, rodzaje mąki, wyrób 

 formowanie ciasta (gotowe bochenki są krojone na pajdy w celu poczęstunku)

 dojenie sztucznej  krowy,  ściąganie śmietany,  odważanie sera,  ubijanie masła (gotowe
produkty  uczestnicy zabierają  ze sobą i  na miejscu próbują,  jak  smakują ich wyroby
własnoręcznie przez Nich wykonane)

 gry i zabawy z dawnych lat prowadzone przez animatorów lub  poszukiwanie skarbów z
wykrywaczem metali.

 wspólny posiłek z własnoręcznie wykonanych produktów przy ognisku

Gospodarstwo ulokowane jest w pasie Nadwiślańskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.
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Cena obejmuje:
 wizyta w Skansenie
 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 usługi licencjonowanych przewodników

 ubezpieczenie

 bilety wstępu 

*Opcjonalnie do wyboru za dodatkową opłatą:

*Obróbka  lnu  „Od  nasionka  do  niteczki”:  uprawa,  zbiór,  moczenie,  ubijanie,  czesanie,
kołowrotek,  warsztat  tkacki.  Uczestnicy  przędą  na  kołowrotku  wełnę  lub  len,  tkają  pasiaki
kołbielskie na warsztacie tkackim. 

*Rolnictwo  Rozpoznawanie różnych gatunków zbóż. Warsztat tkacki, młócka cepami, pranie na
tarze, każdy uczestnik próbuje swoich sił w tkaniu pasiaków na warsztacie tkackim, omłócenia
kłosów zboża cepem oraz prania w bali na tarze, jak za czasów naszych babć.

*Twórczość  ludowa  Do wyboru  grupy:  wyplatanki  z  siana  i  słomy  ptaszków/zwierzątek  lub
wycinanki kobielskie. Wykonane prace dzieci zabierają ze sobą do domu. 

*Poszukiwania  skarbów z  wykrywaczem metali  Poszukiwania „skarbów”  ukrytych  w ziemi.
Znalezione skarby ( monety, części umundurowania, guziki, ozdoby, łuski z czasów Powstania
Listopadowego  oraz  okresu  II  Wojny  Światowej,  gdyż  nieopodal  rozgrywały  się  działania
wojenne) dzieci zabierają ze sobą do domu.  

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu 

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Wszystkie treści,  materiały  oraz elementy  graficzne umieszczone w powyższej  ofercie  oraz na tej  stronie internetowej  są

własnością  „LAGUNA”   F.H.U.   Mariusz  Jaroszek.  Całość  prezentowanej  strony  chroniona  jest  prawami  autorskimi

regulowanymi  ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), zwaną

prawem autorskim. Zgodnie z art. 1 przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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