Oferta Edukacji Przygodowej
organizacja urodzin
“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało”.
Janusz Korczak

Czym jest Edukacja Przygodowa?
Edukacja Przygodowa to projekt założony przez działaczy na polu wychowawczo – edukacyjnym z
okolic Zalesia Górnego i Warszawy. W jego ramach organizowane są obozy, wyjazdy, regularne
warsztaty, zajęcia teatralne, gry wiejskie, przygody dla szkół, zajęcia dla przedszkoli, przygody
urodzinowe i wiele więcej.
Na naszych zajęciach nie ma ocen, podręczników, ani zmuszania do pracy. Stawiamy na zabawę,
obcowanie z przyrodą, wyobraźnię i wrodzone pragnienie przygód, które posiada każdy z nas.
Pokazujemy, jak fascynujące jest poznawanie świata, ile radości i wyzwań czeka wokół.
Inspirujemy do odkrywania swoich talentów, rozwijania się i życia całą pełnią!
„Im bardziej kolorowo i żywo, im śmieszniej i bardziej w formie zabawy, im bardziej interaktywnie i
konkretnie przedstawimy treści, których mamy się nauczyć, tym skuteczniej się ich nauczymy”
prof. Manfred Spitzer
W czasie zajęć Edukacji Przygodowej dzieci mogą doświadczyć nauczanego tematu z bliska,
mogą podejść i obejrzeć średniowiecznego szlachcica, podać dłoń jaskiniowcowi, czy dotknąć
mapy, na której planowano I rozbiór Polski. Pomagamy uczestnikom zajęć znaleźć atrakcyjny dla
nich cel nauki. Przecież dla dziecka pojęcia takie jak unia w Krewie, rok 1377, czy pokój melneński
emocjonalnie nic nie znaczą. Tymczasem u nas mogą połączyć w swojej pamięci te fakty w jedną
ciekawą, pomagającą je zrozumieć i osobistą przygodę.
Inspirujemy się poglądami na edukację takich postaci jak: Janusz Korczak, Robert Baden - Powell,
sir Ken Robinson oraz, oczywiście, Konfucjusz, który przed ponad 2 tysiącami lat powiedział:
“Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Co jeszcze wyróżnia nasze zajęcia?
●
●

●
●
●

Fabuła - fascynująca opowieść, w którą przenosimy się wraz z dziećmi daje ogromne pole
do działania wyobraźni, skupia i emocjonuje uczestników.
Proponujemy zarówno organizację imprezy na terenie naszej Bazy Edukacji Przygodowej,
w przyjemnym, domowym klimacie, jak i dysponujemy możliwością dojazdu na miejsce
wydarzenia wybrane przez Państwa.
Atrakcje, jakich nie spotyka się nigdzie indziej, w naszym własnym edukacyjno przygodowym stylu!
Starannie wybierani i szkoleni animatorzy - ludzie pełni pasji i entuzjazmu!
Elastyczność - oprócz szerokiego wyboru tematów przygód, jesteśmy otwarci na wszelkie
sugestie i propozycje.

Oferta
Co wyróżnia nasze Urodziny?
● Fabuła - fascynująca opowieść, w którą przenosimy się wraz z dziećmi daje ogromne pole
do działania wyobraźni, skupia i emocjonuje uczestników.
● Proponujemy zarówno organizację imprezy na terenie naszej Bazy Edukacji Przygodowej,
w przyjemnym, domowym klimacie, jak i dysponujemy możliwością dojazdu na miejsce
wydarzenia wybrane przez Państwa.
● Atrakcje, jakich nie spotyka się nigdzie indziej, w naszym własnym edukacyjno przygodowym stylu!
● Animatorzy, którzy współpracują z nami z chęci przebywania z dziećmi, poczucia realizacji
wspólnej misji i radości, jaką nam wszystkim daje wykonywanie naszej pracy.
● Elastyczność - oprócz szerokiego wyboru tematów urodzin i zabaw, jesteśmy otwarci na
wszelkie sugestie i propozycje.
Proponowane atrakcje:
● Przygoda Fabularyzowana
Fabularyzowane zajęcia pełne niespodzianek, zwrotów akcji, nauki, postaci, spotkań, podróży,
zabawy i emocji. Przeżywając pewną opowieść, stawiamy czoła zadaniom i wyzwaniom, z których
każde niesie ze sobą wielkie emocje i dostarcza wspomnień na długi czas!
● Pokaz i warsztat puszczania wielkich baniek mydlanych
W czasie pokazu nasi mistrzowie bańkowi będą prezentowali takie cuda jak: tworzenie baniek
większych od samochodu, zamykanie ludzi w bańce, tworzenie baniek z dymem, sztuczki
bańkowe, "bańka w bańce" oraz bańki z ogniem i wybuchające bańki.
Podczas późniejszego warsztatu każdy będzie mógł nauczyć się, jak tworzyć bańki większe od
samego siebie, jak wyczuwać wiatr, czym można tworzyć wielkie i małe bańki, jak zapanować nad
bańką i zmusić ją do wykonania swej woli.
Jest to wspaniała zabawa nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych, pełna żywiołowości,
zachwytu, piękna i radości. Wyzwala dobre emocje, uczy współpracy, wrażliwości i daje
niesamowicie dużo szczęścia.
● Gry i zabawy
W czasie tego punktu programu będziemy integrować dzieci ze sobą, świetnie się bawić, uczyć
współpracy, rozwijać kreatywność i zaspokajać swoje ruchowe potrzeby. Czerpiąc z wieloletnich
doświadczeń harcerskich, teatralnych, podwórkowych oraz z wielu odbytych przez nasz w tej
dziedzinie szkoleń (m. in. "Adventus" Pracowni Nauki i Przygody, kurs "Strzały", szkolenia w
Akademii Pedagogiki Specjalnej), zapewnimy dzieciom wartościowy i radosny czas. Gry i zabawy
trwają od 1 do 2 godzin w zależności od liczby dzieci i życzenia organizatora.

Proponowane tematy Przygody
Przygoda Historyczna
Jedyne w swoim rodzaju połączenie nauki i przygody. Uczestnicy zajęć stawią czoła wyzwaniom i
niebezpieczeństwom Historii. Staną oko w oko z realiami dawnych czasów, spotkają historyczne
postacie, wezmą udział w najważniejszych polskich bitwach.
Tematy do wyboru:

Opis:

Początki państwa
polskiego

Komu zależy, żeby Polska nie przyjęła chrztu i co stało się
z Mieszkiem I?

Potop szwedzki

Grupa Szwedzkich żołnierzy planuje nie dopuścić do podpisania
pokoju. Ktoś musi ich powstrzymać! Tylko kto?

Odzyskanie przez Polskę
niepodległości

Józef Piłsudski zniknął. Czy ktoś pomoże mu dotrzeć na czas do
Warszawy?

Temat własny

Zapraszamy do rzucenia nam wyzwania, proponując własny temat :)
Podejmiemy się go z ochotą!

Bajki, filmy i superbohaterowie
Każde dziecko marzy o spotkaniu z postaciami ze swojej ulubionej opowieści...
Tematy do wyboru:

Opis:

Królewna Śnieżka

Śnieżka zjadła zatrute jabłko, książę nie może odnaleźć jej w gęstym
lesie, a krasnoludki utknęły w kopalni. Czy ta historia musi skończyć się
tragicznie?

Władca Pierścieni

Drużyna Pierścienia została rozdzielona przez sługi Nieprzyjaciela tuż
przed decydującą bitwą. Ktoś musi pomóc Gandalfowi zebrać ją
ponownie, aby ocalić Śródziemie!

Poplątane bajki

Strażnik Światów wpadł w kłopoty! Tylko najdzielniejsi śmiałkowie będą
w stanie pomóc mu rozdzielić splątane światy różnych bajek. Ale jest
ktoś, komu zależy, by tak się nie stało...

Temat własny

Z chęcią podejmiemy się realizacji tematu z ulubionej bajki, książki,
filmu Państwa dziecka!

Pozostałe tematy
“Wszystko, co możesz sobie wyobrazić jest realne”.
Pablo Picasso
Tematy do wyboru:

Opis:

Świat eksperymentów

Leśno - laboratoryjne zajęcia pełne doświadczeń, wybuchów, mikstur,
emocji i zabawy. Odwieczne tajemnice świata czekają na swoich
odkrywców!

Tajemnice i zagadki

Profesor Kripke został porwany! Zdążył jednak zostawić wskazówkę dla
najbystrzejszych detektywów.

Piraci

Mały Jim otrzymał od ojca mapę prowadzącą do skarbu Czarnobrodego.
Musi tylko skompletować załogę gotową na niebezpieczną wyprawę...

Rycerze

Bractwo Srebrnego Sztyletu poszukuje śmiałków chcących zasilić jego
szeregi!

Indianie

Słabej Stopie skradziono totem jego plemienia! Jeżeli nie pomożemy w
jego odzyskaniu, może się to dla niego fatalnie skończyć...

Magia teatru

Magia żywego teatru jest głębią prawie tak wielką, jak moc dziecięcej
wyobraźni... Zajęcia uczą współpracy, odwagi, skupienia, dykcji, ruchu
scenicznego... i dużo więcej!

Temat własny

Prosimy nas zaskoczyć!
Cennik

Liczba dzieci

Przygoda 1h

Pokaz i warsztat
puszczania wielkich
baniek mydlanych - 1 h

Dodatkowe
gry i zabawy
- 30 m

Ognisko 30 min

5 - 10

280 zł

200 zł

50 zł

50 zł

11 - 15

330 zł

250 zł

80 zł

80 zł

16 - 20

380 zł

300 zł

110 zł

110 zł

Powyżej 20 uczestników każde kolejne dziecko:

20 zł

15 zł

10 zł

10 zł

Wszystkie podawane ceny są kwotami netto.
Atrakcje organizujemy na miejscu u Klienta lub w naszej Bazie, gdzie dysponujemy ogrodem,
lasem tuż obok, toaletą, kuchnią i dwoma salami.
Baza Edukacji Przygodowej znajduje się przy ul. Sarenki 1 w Zalesiu Górnym.
Dojazd do 20 kilometrów - gratis. Powyżej 20 kilometrów - 1,50 za kilometr.
W cenie ogniska - kiełbaski, pieczywo, talerzyki, sztućce, ketchup, musztarda, drewno, rozpalanie.
Istnieje możliwość dostosowania planu, czasu trwania i tematyki wybranych atrakcji do
indywidualnych wymagań klienta.

Kontakt:
Michał Pakuła
785510507
michal@edukacjaprzygodowa.pl
Jan Ebert
697396960
janek@edukacjaprzygodowa.pl
kontakt@edukacjaprzygodowa.pl

