
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie 

Zielona Szkoła pn. „Przyrodnicze TERE – FERE” jest organizowana przez Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie we współpracy ze Szkołą 

Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie. 

 

PRZYRODNICZE TERE – FERE – Zielona Szkoła 
Termin 5-7 10.2023r.  

 
ZAJĘCIA W RAMACH POBYTU (DOPUSZCZAMY EW. ZMIANĘ KOLEJNOŚCI DNI I GODZIN  ZAJĘĆ: 

 

 

Informacje dotyczące ubioru, bagażu i wyposażenia dzieci: 

Program jest tak przygotowany, aby uczestnicy mogli spędzić czas na świeżym powietrzu korzystając z różnych zajęć. Prosimy 

mieć to na uwadze i zaopatrzyć dzieci w przeciwdeszczową odzież i odpowiednie  buty.  W przypadku bardzo złych warunków 

atmosferycznych część zajęć może odbywać się w sali rekreacyjnej.  

Prosimy  o przygotowanie odpowiedniej zawartości i wielkości bagażu tak, aby dziecko mogło samodzielnie lub z niewielką pomocą  

spakować się na powrót, oraz przejść z bagażem z autobusu do pokoju na piętrze, a przy wyjeździe- do autobusu. Prosimy 

zwracać uwagę na to, ile rzeczy jest dzieciom niezbędnie potrzebnych i na wielkość walizki/torby ☺. Dla „nocnych szperaczy”, 

którzy wieczorem, w czasie ogniska będą chcieli pobiegać po terenie - polecamy latarki ☺. 

Informacje dotyczące wyżywienia: 

W Żurawińcu staramy się, aby posiłki były pełnowartościowe i smaczne. Cieszymy się, jeśli dzieci chętnie jedzą śniadania, obiady i 

kolacje. Zaopatrzenie dzieci w słodycze i przekąski pozostawiamy Państwa decyzji, ale może to spowodować (nadmierne ilości ☺), 

że dzieci nie będą prawidłowo korzystać z tych posiłków.  W ciągu pobytu uczestnicy mają zapewnione napoje,  oraz wodę i 

herbatę.  

Jeśli dziecko powinno mieć specjalną dietę (np. bezglutenową, bezmleczną, bezmięsną) prosimy o wpisanie na zgodzie rodzica na 

wycieczkę( zieloną szkołę). Jeśli taka informacja pojawi się w późniejszym  terminie, a także gdy dziecko ma inną dietę niż 

wymienione, wtedy prosimy o kontakt  mailowy i telefoniczny. 

 

dzień pierwszy 
5.45 – wyjazd ze szkoły  
 
10.00-11.00-  wizyta w Zakładzie 
Utylizacji Odpadów w Mnichach 
 

Przejazd do Chalina 
 

11.30/12.00- - wizyta w Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Chalinie, 
zwiedzanie wystawy i ścieżka 
przyrodnicza 
 
ok. 14.30 –przyjazd do Żurawińca,  
obiad, zakwaterowanie, zapoznanie się z 
obiektem. 
 
Warsztaty „Malowanie kamieni”  
(podział na grupy) 
 
Warsztaty „Mikropuszcza” 
(podział na grupy) 
 
19.00 – kolacja 
 
20.00 – dyskoteka (dla chętnych grup) 
 
(sala z lustrami, kolorowe światła, można 
wziąć dyskotekowe stroje ;). 
 

dzień drugi 
8.30 – śniadanie 
 

Zajęcia rekreacyjne programu 
Przyrodnicze Tere-fere z 
podziałem na grupy. 
 
Po zajęciach spotkanie z 
przyrodnikiem „A ko w Puszczę się 
zapuszcza”- o faunie Puszczy 
Noteckiej na wesoło ☺ 
 

ok. 13.00 – obiad 
 

Warsztaty ceramiczne 
„Zwierzyniec” (podział na grupy) 
 

oraz przejażdżki bryczką po okolicy 
(podział na grupy) 
 
Możliwość korzystania z boisk i zajęcia 
na świeżym powietrzu 
 
Ok. 18.30 – kolacja 
 

20.00/20.30 – ognisko z 
kiełbaskami 

 

(Prosimy wyposażyć uczestników w 
odzież przeciwdeszczową i dobre buty, 
ew. kalosze. W przypadku bardzo 
złych warunków atmosferycznych 
część zajęć może odbywać się w sali 
rekreacyjnej) 

 

dzień trzeci 
8.00 – śniadanie 
 
po śniadaniu porządki, zdanie obiektu 
, przejście na salę z bagażami 
  
warsztaty „Puszczę znam a 
pamiątkę zrobię sam”  (podział na 
grupy) 
  
Korzystanie z boisk i zajęcia na 
świeżym powietrzu, możliwość 
grzybobrania w przylegającym do 
ośrodka lesie ☺. 

 
Podsumowanie pobytu, 
wręczenie pamiątkowych 
dyplomów 
 
godz.12.00 –  obiad 1-daniowy i napój 
i wafelek na drogę 
 
12.45 wyjazd z Żurawińca,  
przejazd do Mniszek  
 

13.30-15.00 wizyta w Mniszkach- 
Wystawa Ginących Zawodów-  
  
 
Ok. 18.00- powrót 



Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie 
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Informacje dotyczące pamiątek i warsztatów: 

Staramy się, aby dzieci mogły wykonać własnoręcznie pamiątkę z pobytu na Zielonej Szkole. Dlatego podczas pobytu dzieci 

skorzystają z warsztatów, a dodatkowe można również domówić w Mniszkach.  W Mniszkach jest również małe stoisko z 

tradycyjnymi pamiątkami. Podczas pobytu nie ma możliwości zakupu słodyczy i przekąsek, a napoje, herbata i woda  są dostępne 

nieodpłatnie podczas pobytu. Na drogę powrotną wydajemy również napój i wafelek. 

 

Bon turystyczny: 

Przyjmujemy płatności bonem turystycznym - można wykorzystać pozostałe środki przed upływem terminu ważności bonu. Jeśli są 

chętni rodzice do tej formy płatności, prosimy o przesłanie przez rodzica maila na adres szkola@zurawiniec.pl z podaniem terminu 

pobytu, imienia i nazwiska dziecka, kodu bonu (litery i cyfry), nr telefonu.  Możliwa również płatność częściowa bonem. 

Zarząd Stowarzyszenia oraz Dyrekcja Szkoły 

 

 

Zielona szkoła pn. „Przyrodnicze 

TERE – FERE” współfinansowana 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu. 

 

mailto:szkola@zurawiniec.pl

