
Program Zielonej Szkoły dla klas 3-6, termin 22-26.05.2016, 

 Hotel Olecko, ul. Parkowa 11, 19-400 Olecko 

 
 

Poniedziałek 

13.00                                Przyjazd, zakwaterowanie. 

14.00                 Obiad 

15.15-18.45                      Turniej piłkarski, gry i zabawy drużynowe, zajęcia na plaży.  

     

19.00                Kolacja  
20.45         Dyskoteka z DJ; gry i zabawy. 

Wtorek  

 

8.0 Śniadanie 

 

Klasy III-IV  

 

10.00 – 12.30    Muzeum Wigier – Wigierski Park Narodowy 

Rejs łodzią z przeszklonym dnem po jeziorze Wigry. 

Historia regionu, lekcja muzealna: 

-bóbr i jego rodzinka.  

-nie tylko wilk i zając – zwierzęta WPN.    

-podwodni mieszkańcy - ryby WPN.  

-ćwirek i przyjaciele – ptaki WPN. 

-żyjmy z przyrodą w zgodzie - formy ochrony przyrody w Polsce.          

-badamy wigierską wodę - czy w jej kropli coś żyje?  

-wyprawa do lasu w parku narodowym. 

 

Suchy prowiant w trakcie zwiedzania. 

14.00 – 16.00 Przejazd w kierunku Suwalskiego Parku Krajobrazowego i zwiedzanie 

Głazowiska Bachanowo /największe nagromadzenie głazów narzutowych/ oraz jeziora 

Hańcza 108,5 m, najgłębsze jezioro w Polsce. Zdobycie Góry Cisowej.  

 

18.00               Obiadokolacja 
 

19.00 – 21.00  Turniej gier zespołowych. 

 

           

Wtorek                          
                   

8.00                            Śniadanie  

 

Klasy V- VI  

 

10.00 – 12.00  Przejazd w kierunku Suwalskiego Parku Krajobrazowego i zwiedzanie 

Głazowiska Bachanowo /największe nagromadzenie głazów narzutowych/ oraz jeziora 

Hańcza 108,5 m, najgłębsze jezioro w Polsce. Zdobycie Góry Cisowej.  

 

Suchy prowiant w trakcie zwiedzania. 

13.00-16.00    Muzeum Wigier – Wigierski Park Narodowy 

Rejs łodzią z przeszklonym dnem po jeziorze Wigry. 

Historia regionu, lekcja muzealna: 



                       -bóbr i jego rodzinka.  

                       -nie tylko wilk i zając – zwierzęta WPN.    

                      -podwodni mieszkańcy - ryby WPN.  

                      -ćwirek i przyjaciele – ptaki WPN. 

                      -żyjmy z przyrodą w zgodzie - formy ochrony przyrody w Polsce.          

                      -badamy wigierską wodę - czy w jej kropli coś żyje?  

                      -wyprawa do lasu w parku narodowym. 

18.00               Obiadokolacja 
 

19.00 – 21.00  Turniej gier zespołowych. 

 

 

Środa 

 

8.00                            Śniadanie  

 

Klasy III-IV  

 

9.30 - 14.30               Wizyta w  farmie agroturystycznej, a wniej: 

                                - zajęcia z golfa (18 stanowisk), 

                                - przejażdżki gokartami, 

                                - tyrolka, 

                                - wypiek regionalnych gofrów 

                                - ognisko z kiełbaskami 

                                - trampoliny 

                                 

15.00                       Obiad 

 

16.00 - 18.00            Oleckowi szpiedzy – gra  (cała grupa) 

18.15 – 19.45           Turniej gier  zespołowych 

 

20.00 – 21.30            Kolacja , sport do wyboru         

 

Klasa V 

 

8.30                            Śniadanie  

 

9.30 – 11.30             Oleckowi szpiedzy – gra strategiczna  (cała grupa) 

11.45 – 13.15           Turniej gier  zespołowych 

 

13.30                        Obiad 

 

14.30-19.45            Wizyta w farmie agroturystycznej, a wniej: 

                                - zajęcia z golfa (18 stanowisk), 

                                - przejażdżki gokartami, 

                                - tyrolka, 

                                - wypiek regionalnych gofrów 

                                - ognisko z kiełbaskami 

                                - trampoliny, 

                                

20.00 – 21.30            Kolacja , sport do wyboru         

 

 



Klasy VI 

 

WYCIECZKA NA LITWĘ   Wilno 

UWAGA! Wyjeżdżający na Litwę musza mieć ważny dowód lub paszport. 

7.00       Śniadanie. 

7.30      wyjazd na trasę wycieczki.  

Przyjazd do Wilna i zwiedzanie, m. in.: 

 Kościół Piotra i Pawła na Antokolu – z fundacji Michała Paca, zbudowany na wzór 

bazyliki watykańskiej, z wyposażeniem w rzeźby stiukowe. 

 Cmentarz na Rossie z pochówkami osób zasłużonych dla historii i kultury polskiej, 

litewskiej i białoruskiej, w tym grób „Matka i serce Syna”. 

Przerwa na posiłek 

Po przerwie dalszy ciąg zwiedzania: 

 Ostra Brama – „litewska Częstochowa” - kaplica z obrazem Matki Boskiej 

Ostrobramskiej; 

 Starówka Wileńska – jedna z  największych i najpiękniejszych w tej części Europy; 

 Cerkiew św. Ducha - ze szczątkami świętych prawosławnych; 

 Pomnik Adama Mickiewicza; 

 Katedra ś. ś. Stanisława i Władysława z fundacji Władysława Jagiełły z kaplicą Św. 

Kazimierza; 

 wejście na Wzgórze Giedymina i/lub wjazd na Wzgórze Trzech Krzyży. 

 Ok. 17.00 wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

Ok. 21.00 powrót do obiektu noclegowego, obiadokolacja i nocleg. 

 

 

Czwartek 

 

8.30                  Śniadanie 

 

Klasy III-VI 

 

9.30-12.30      Zabawa integracyjna Euro Kalina. Gra polega na wypełnieniu zadań 

związanych z paszportem Euro Kaliny. 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. 

 



13.00                Obiad 
 

14.00 – 15.30   Rywalizacja w terenie – gry drużynowe. 

16.00 -  18.00   Team Building – budowanie drużyny 

 

18.30                Kolacja przy ognisku 

20.00 – 21.15  Gry zespołowe  

 

                                                        

 

 

 

Piątek  

 

9.00                 Śniadanie (dodatkowo zabieramy suchy prowiant) 

 

10.00              Rozdanie nagród  

 

 

W Warszawie jesteśmy około 16.00 

 

 


