
Program Zielonej Szkoły dla klas 4-6, termin 21-25.05.2018r., 

zakwaterowanie: OW Zajazd Jurajski, Podlesice 

 
 

Dzień 1 (21.05) 

 

13.00                Przyjazd, zakwaterowanie 

14.00                Obiad  

 

15.00-18.00     Zabawa integracyjna - zabawa integracyjna Eurokalina. Gra polega na 

wypełnieniu zadań związanych z paszportem Eurokaliny. Uczestnicy wydają lub 

zarabiają tzw. Eurokaliny na poszczególnych stacjach. Są to m.in. biuro pracy, lekarz, 

fotograf, kasyno, skup szyszek, biuro pomysłów, policja. Im lepsza współpraca                    

w grupie, tym więcej pieniędzy można zarobić. Zwieńczeniem gry jest licytacja 

nagród, np. pudło lodów, pizza, obiad podany do stołu przez kadrę, powrót do 

Warszawy na podwójnym miejscu w autokarze. 

 

19.00               Kolacja  

 

19.45-20.45    Sport do wyboru - uczniowie sami decydują o formie  aktywności (do 

wyboru: piłka nożna, gry i zabawy, taniec) 

 

21.15-22.15     Dyskoteka   

 

 

Dzień 2 (22.05) 

 

8.30    Śniadanie (zabieramy suchy prowiant) 

 

9.30 – 17.30    Wyjazd do Częstochowy- zwiedzamy zespół  Klasztorny, który na 

przestrzeni XIV - XX w. był rozbudowywany dzięki czemu zachwyca bogactwem 

architektury - jest miejscem gdzie łączą się różne style zachowując przy tym całą 

dostojność oraz nastrój tak charakterystyczny dla tego miejsca. Jasna Góra to 

niewątpliwie pomnik historii, skarbiec dziejów narodu, ściśle związany z rozwojem 

miasta Częstochowy. Kryje w swych zabytkowych murach tysiące perełek sztuki, 

najczęściej sakralnej. Po drodze zwiedzamy Zamek Królewski w Olsztynie. 

 

18.00    Obiadokolacja 

 

19.00-20.45    Sport do wyboru-uczniowie sami decydują o formie  aktywności                            

(do wyboru: piłka nożna, gry i zabawy, taniec) 

 

 

 



Dzień 3 (23.05) 

 

8.30     Śniadanie  

 

9.30 – 13.30      Zajęcia ze wspinaczki skałkowej 

 

WSPINACZKA SKAŁKOWA – czyli sport, z którego obszar ten słynie. Skałki 

można podziwiać, ale również zdobywać. Przekażemy Państwu podstawową wiedzę 

na temat tego pasjonującego sportu, a Wy spróbujecie własnych sił w walce ze 

ścianą... Zapewniamy niezbędny sprzęt oraz asekurację. Reszta pozostaje tylko                     

w Waszych rękach i nogach! Stopień trudności dróg wspinaczkowych dostosujemy do    

Waszych możliwości. 

 

13.45   Obiad      

 

14.45 – 18.45    Zajęcia linowe: zjazdy, mosty linowe 

 

ZABAWY LINOWE – mosty linowe, wychodzenie i zjazdy po linie, a także inne 

„powietrzne” aktywności z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego, prowadzone pod 

okiem instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu. 

 

19.00-20.30    Kolacja przy ognisku gry i zabawy 

 

 

Dzień 4 (24.05) 

 

8.00    Śniadanie (zabieramy suchy prowiant) 

 

9.00 – 11.00 Wycieczka autokarem do Ogrodzieńca, zwiedzanie zamku i grodu Birów. 

11.15-14.30  Przejście do Parku Ogrodziniec, a w nim dużo zabawy 

15.00-17.30  wycieczka  do ruin dawnych warowni jurajskich w Mirowie                                  

i Bobolicach, zwiedzanie jaskini Głębokiej. 

 

18.00   Obiadokolacja 

 

19.00-21.00    Turniej gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, gry                  

i zabawy) 

 

 

Dzień 5  (25.05) 

 

8.30              Śniadanie 

9.30-10.30       Rozdanie nagród. 

11.00               Wyjazd z ośrodka (zabieramy suchy prowiant) 

16.00               Jesteśmy w Warszawie 

 



 

Cena: 

750 zł   

 

Cena zawiera (wszystko): 

 

- realizację programu, 

- przejazd autokarem lub pociągiem (my rezerwujemy bilety i przedziały w obie 

strony, czas podróży około 5 godzin bezpośrednio do Dobiegniewa), 

- cztery noclegi w pokojach z łazienkami, 

- 3 posiłki: śniadanie, obiad, kolacja 

- opiekę 10 instruktorów (dla grupy 200 osób dzieci), instruktorzy prowadzą 

wszystkie zajęcia.  

- ubezpieczenie NNW, 

- bilety wstępu, 

- opiekę medyczną, 

- wodę dla grupy, 

- przewodników 

- bezpłatny pobyt nauczycieli. 

 

Nie ma żadnych ukrytych kosztów. 
 
 

 

 

 

 

 


