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SZANOWNI PAŃSTWO, 
przygotowaliśmy w swojej ofercie  propozycje zajęć edukacyjnych odbywających się w nowo 
powstałym Parku Baśni i Legend Kaszubskich.

Połączenie ciekawej wycieczki 
i zabawy z edukacją

Oferowane  programy  edukacyjne  obejmują  wyważone  proporcje
między  strukturyzacją  czasu,  co  niektórym uczniom jest  szczególnie
potrzebne,  by  czuć  się  dobrze  i  bezpiecznie,  a  swobodą  dającą
dzieciom możliwość zaprezentowania się  z  nieco innej  strony niż w
klasie szkolnej. Korzyści czerpią nie tylko dzieci, które w niecodzienny
sposób mogą spędzić czas, wzbogacając jednocześnie swoją wiedzę i
doświadczenia,  ale  też  nauczyciele,  którzy  mają  możliwość
obserwować swoich uczniów w nowych sytuacjach.

Oferta jest elastyczna. Po uprzednim skontaktowaniu się możliwe jest
dostosowanie oferty do Państwa wymagań. 

Oferta dla Szkoły Podstawowej
KLASY IV - VIII

Proponujemy,  by 
starsze  dzieci 

zabrały ze sobą na 
spotkania z nami 

smartfony lub 
tablety - by w pełni 

skorzystać z 
oferowanych przez 

nas atrakcji.



POBYTY EDUKACYJNE

1. Legenda „O hafcie kaszubskim”

czas trwania każdego programu - ok. 3 godzin;
minimalna ilość osób – 25;
pobyt bezpłatny przysługuje 1 opiekunowi na każde 10 
dzieci oraz kierownikowi grupy;
istnieje możliwość zamówienia posiłku. 

zajęcia  z animatorem;
poznanie legendy;
przedstawienie obrazu w 
wirtualnej rzeczywistości;
quiz;
wprowadzenie w 
problematykę haftu 
kaszubskiego;
domino „Kaszubskie 
kwiatki”, układanki;
samodzielne wykonanie 
jednego motywu z haftu np. 
metodą Quilling;
lub malowanie na 
porcelanie (kubki);
lub malowanie na płótnie



2. Legenda „O czarownicy z Przodkowa”

„posiądź czarodziejską moc ...”

zajęcia z animatorem;
odsłuchanie legendy;
przedstawienie obrazu w wirtualnej rzeczywistości;
quiz;
spacer po trasie Parku Baśni i Legend Kaszubskich;
wyciąganie wniosków, że z bajek płynie mądrość i wiedza
wprowadzenie uczestników w problematykę kaszubskiego 
dziedzictwa kultury materialnej np.: plecionkarstwo, powroźnictwo;
zajęcia artystyczne - wiklina z papieru

czas trwania każdego programu - ok. 3 godzin;
minimalna ilość osób – 25;
pobyt bezpłatny przysługuje 1 opiekunowi na każde 10 
dzieci oraz kierownikowi grupy;
istnieje możliwość zamówienia posiłku. 

zajęcia z animatorem;
odsłuchanie legendy;
przedstawienie obrazu w wirtualnej 
rzeczywistości;
quiz;
spacer po trasie Parku Baśni i Legend 
Kaszubskich;
rośliny pachnące: wygląd, zapach, obserwacja 
w naturze (sezonowo wg kwitnęcia roślin)

szycie woreczka na rośliny zapachowe z 
malowaniem monogramu osoby lub 
motywu rośliny zapachowej;
jakich ziół można używać w kuchni;
które  zioła uważne są za lecznicze i na co 
są stosowane.



4. Przygoda terenowa na Kaszubach

5. Gra terenowa

przedstawienie jednej z wybranych legend;
spacer po trasie Parku Baśni i Legend   
Kaszubskich;
przedstawienie obrazu w wirtualnej 
rzeczywistości;
quiz;
pieszy rajd terenowy – „Wyprawa na Górę 
Śmierci” 
Trasa edukacyjna z praktyczną nauką technik 
survivalu, zachęcający do przebywania na 
świeżym powietrzu w otoczeniu natury. 

Legendy do wyboru:
„O Wieżycy”
„O Diabelskim Kamieniu”
„Strach, Trud, Niewarto”
„O kamiennych kręgach”
„O stworzeniu Kaszub”
„O Jeziorze Ostrzyckim”

czas trwania każdego programu - ok. 3 godzin;
maksymalna ilość osób – 30;
pobyt bezpłatny przysługuje 1 opiekunowi na każde 10 
dzieci oraz kierownikowi grupy;
wymagane pełne, wygodne obuwie, odpowiedni strój;
zajęcia odbywają się bezwzględu na pogodę;
trasa dostępna dla osób pełnosprawnych i poruszających się 
samodzielnie
istnieje możliwość zamówienia posiłku. 

Zajęcia z animatorem;
Czas gry: 2-3 godziny;
Miejsce gry: Park Baśni i Legend Kaszubskich;
Cele: poruszanie się z mapą, odczytywanie mapy, 
wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce.
To połączenie edkukacji o regionie Kaszub, 
aktywności fizycznej i radości odkrywania tajemnic.



6. Projekcje filmów fabularnych
Zachęcamy do wspólnego oglądania filmów.
Zapraszamy dzieci na bezpłatne projekcje któtko i długometrażowych filmów.
Projekcje odbywają się po zajęciach z animatorem.

Filmy  do wyboru:
1. „Kaszuba Remus” – film fabularny  1:20 min.
2. „Historie w sieci zaplątane” - film dokumentalny 
fabularyzowany  1:10 min.
3. „Przygody Remusa” - animacja poklatkowa 0:32 min.
4. „A wczoraj z wieczora” - film dokumentalny 
fabularyzowany  0:32 min.

Filmy udostępnione przez fundację Aby 
Chciało Się Chcieć. To organizacja 
pozarządowa, która realizuje projekty filmowe 
wskrzeszające przeszłość i ludowe obrzędy 
kaszubskie, jak również wnikliwie śledzi 
poczynania mieszkańców Kaszub, których siłą 
napędową do działania jest pasja.

Dziękujemy!



PAKIETY TOWARZYSZĄCE –
TRÓJKOŁOWCE / HULAJNOGI / WOZY

Cennik - „Poznaj Świat – Odkrywcy”

WARSZTATY Z ANIMATOREM 
 wstęp do Parku Baśni i Legend Kaszubskich 
 czas trwania 3 godziny 
 możliwość wykonania przy grupie 25 osobowej

42 zł / osoba

TRÓJKOŁOWCE GÓRSKIE
 tylko dla klas VIII

7 zł /wjazd / osoba

HULAJNOGI TERENOWE
15 zł / 30 min 

– cena dotyczy 1 hulajnogi

PRZEJAZD WOZEM DRABINIASTYM 
czas trwania ok. 1 godz.

12 zł/osoba



Przerwa obiadowa
Obiady Zestawy do wyboru 
SPAGHETTI BOLOGNESE 18,00 zł
KOTLET Z KURCZAKA

z puree ziemniaczanym, surówka z marchewki
19,00 zł

SZNYCEL Z INDYKA 
z frytkami, surówka z marchewki

20,00 zł

ZUPA 
rosół z makaronem lub pomidorowa, 250 ml

8,00 zł

PIZZA 
Margharita / Capriciosa, pizza własnego wypieku

18,00 zł

Napoje
KOMPOT DOMOWY 1 litr / 10,00 zł
WODA SMAKOWA 1 litr / 6,00 zł 
SOKI OWOCOWE 200 ml / 4,00 zł / osoba

Desery
LODY 
gałkowe na wafelku na wynos

3,00 zł/ gałka

Realizacja zamówienia specjalnej diety cena do ustalenia

Organizacja ogniska 
ORGANIZACJA OGNISKA czas 1 godzina opłata stała 50,00 zł / grupa
KIEŁBASKA 
bułka, ketchup

10,00 zł/ porcja

SOK JABŁKOWY 0,2 L 3,00 zł/ porcja
ORGANIZACJA OGNISKA czas 1 godzina bez konsumpcji 100 zł / grupa

Szczegóły oferty i rezerwacji można uzyskać kontaktując się pod numerem telefonu kom.
883-368-184 w godzinach 9.00 - 15.00 lub adresem e-mail: koszalkowo@wiezyca.pl

Oferta cenowa dotyczy grupy min 25 osobowej, mniejsze grupy niż 25 osób wycena indywidualna.

Podane ceny są cenami brutto.

mailto:koszalkowo@wiezyca.pl

