Oferta Edukacji Przygodowej
dla grup Edukacji Domowej
(organizowanych przez rodziców, centrum ED, instytucje)

“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:
"Po
wiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a za
pamiętam. 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 zajęć jednorazowych
Serdecznie zapraszamy do skomponowania z poniżej oferowanych atrakcji własnego Dnia z
Edukacją Przygodową. Nasza oferta może być zarówno świetnym uzupełnieniem Państwa
imprezy, jak również osobnym wydarzeniem, którego zorganizowania podejmiemy się całościowo.
Dysponujemy możliwością dojazdu do Państwa placówki lub zorganizowania wydarzenia u nas na
uroczysku Zimne Doły, w pięknym lesie, przy malowniczych stawach, zaledwie 40 minut od
centrum Warszawy.
Przygoda Edukacyjna
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 wartości edukacyjne. Dzięki tej metodzie uczestnicy często sami nie
zauważają, kiedy się uczą, a kiedy bawią - tak jak leży to w naturze każdego ciekawego świata
dziecka.
Proponowane tematy Przygody
Oprócz skorzystania z przykładowych, realizowanych przez nas dotychczas tematów,
zachęcamy również do zaproponowania własnego pomysłu. Podejmiemy wyzwanie z ochotą!
Tematy do wyboru:

Opis:

Początki Państwa
Polskiego

Czy Mieszko I był niewidomy? Dlaczego Polska przyjęła chrzest? Kto
żył na tych terenach przed Polanami?

Potop szwedzki

Jakie konsekwencje dla normalnych obywateli miał Potop? Kim był
Stefan Czarniecki? Co wydarzyło się w Oliwie?

Wybrana lektura szkolna

Dlaczego ktoś czyha na życie Pana Kleksa? Kto zmienia historię
“Szatana z 7 klasy”? Po co ktoś usiłuje nie dopuścić, by C. S. Lewis
napisał “Opowieści z Narnii”?

Wojny polsko - krzyżackie

Skąd wzięli się Krzyżacy na ziemiach polski? Co wydarzyło się w
Gdańsku w 1308 roku? Dlaczego Krzyżacy walczyli z Polakami?

Doświadczalne zajęcia
przyrodnicze

Czy powietrze waży? Jak zrobić wybuch z wody? Jak działa
podnośnik hydrauliczny? Czy światło można złamać?

Wyprawy kosmiczne

Czy da się wlecieć w czarną dziurę? Czy Gagarin zginął w wyniku
spisku? Konstantin Ciołkowski - “ojciec ludzkich lotów kosmicznych”.

Odkrycia geograficzne

Czy Kolumb rzeczywiście odkrył Amerykę? Odkrycie Ameryki, a
placki ziemniaczane. Komu nie przysłużyła się wyprawa Kolumba?
Kto odkrył linię zmiany daty?

Odzyskanie przez Polskę
niepodległości

Dlaczego nieprawdą jest, że Polska odzyskała niepodległość 11
listopada 1918 r.? Po czyjej stronie stała Rada Regencyjna? Co ma
wspólnego Piłsudski z Janosikiem i Robin Hoodem?

Przygoda najlepiej się sprawdza, gdy trwa około 1,5 h i może być przeprowadzona częściowo na dworze, a
częściowo w pomieszczeniu.

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"
● 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, zachwycająca pięknem i cudowną ulotnością zarówno dzieci, jak i
dorosłych. Wyzwala dobre emocje, uczy współpracy, wrażliwości i wypełnia ludzi radością.
Do puszczania wielkich baniek najlepszy jest duży, otwarty teren.
Czas trwania to od 1,5 h do 2,5 h, w tym półgodzinny pokaz.

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 odbytych przez nas 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.

Gra terenowa
Podczas gry dzieci wykonują najróżniejsze zadania - od rozwiązania krzyżówki historycznej po
zbudowanie żywej piramidy. Każde z dzieci zostaje przydzielone do jednego patrolu, w którym
realizowane są kolejne punkty. Podczas gry dzieci usiłują osiągnąć wspólny cel, z którym
związane są wykonywane zadania. Niecodzienne wyzwania i wspólne wypełnianie misji są okazją
do integracji, nauki współpracy i wykorzystania indywidualnych talentów każdego dziecka.
Gra terenowa może być częścią przygody edukacyjnej lub osobnym punktem programu. Czas trwania gry
terenowej to od 1,5 do 3 godzin.

Dodatkowe atrakcje
● ognisko z kiełbaskami - okazja do wymienienia się wrażeniami z dnia, powtórzenia zdobytej
wiedzy, pośpiewania, posłuchania niesamowitych historii.
● podchody - wieczorna atrakcja dla najodważniejszych. Strzałki, wskazówki, szyfry,
kryjówki...

Cennik
W przypadku chęci zamówienia atrakcji o innym czasie trwania lub liczbie uczestników, niż jest to
sugerowane, prosimy o kontakt, w celu dokonania indywidualnej wyceny.
atrakcja
Przygoda Edukacyjna
Pokaz i warsztat puszczania
wielkich baniek mydlanych

Gry i zabawy

Gra terenowa

Podchody

Ognisko

liczba uczestników

cena na osobę

7 - 13

40 zł

14 - 20

35 zł

7 - 13

35 zł

14 - 20

30 zł

7 - 13

25 zł

14 - 20

20 zł

7 - 13

25 zł

14 - 20

20 zł

7 - 13

15 zł

14 - 20

10 zł

7 - 13

10 zł

14 - 20

5 zł

Przygoda Edukacyjna o innym temacie niż proponowane - do negocjacji.
Dojazd - do negocjacji.
Dłuższy lub krótszy czas trwania atrakcji - do negocjacji.

czas trwania

1,5 h

1h

Oferta zajęć regularnych
Oferujemy również możliwość prowadzenia regularnych zajęć w Państwa placówce lub w naszej
Siedzibie w Zalesiu Górnym.
Warsztaty Historyczne:
Jedyne w swoim rodzaju połączenie nauki i przygody. Uczestnicy zostaną włączeni w naszą
opowieść, stawiając czoła wyzwaniom i niebezpieczeństwom Historii. Staną oko w oko z realiami
dawnych czasów, spotkają historyczne postacie, wezmą udział w najważniejszych polskich
bitwach.
Strażnicy Czasu od początków istnienia wszechświata pilnowali, aby historia biegła swoim
własnym torem, nie zakłócana przez siły zewnętrzne. Niestety pewnego dnia jeden z Wehikułów
Czasu trafia w niepowołane ręce. Przebiegły Darkozon pragnie wykorzystać Moc Czasu do
własnych, niecnych celów. Wspólnie ze Strażnikami podróżujemy przez kolejne epoki, ścigając
Darkozona oraz zdobywając umiejętności, dzięki którym zyskamy miana Mistrzów Historii.
Warsztaty literacko - polonistyczne:
Kiedy ważą się losy bitwy o Narnię, Pan Kleks nie może odnaleźć swoich piegów, a Pinokio
zbacza ze ścieżki uczciwości, pomóc może jedynie Bractwo Aslana. Zapraszamy śmiałków
gotowych na niezwykłe misje!
W podstawowym programie realizujemy listę lektur ze szkolnej podstawy programowej dla klas
4-6. Posiadamy też program dla młodszych dzieci z lekturami z klas 1-3. Istnieje jednak możliwość
indywidualnego dostosowania treści programowych zgodnie z pragnieniami rodziców docelowej
grupy dzieci. W czasie prac pisemnych skupiamy się na również na ortografii, gramatyce i
stylistyce.
Najlepszym miejscem do prowadzenia naszych zajęć jest pomieszczenie z możliwością wyjścia na dwór,
najlepiej w leśną lub parkową okolicę. Powyższe pojedyncze zajęcia trwają po 1,5 h.

Cennik powyższych zajęć regularnych:
miejsce zajęć
nasza Siedziba

proponowane przez Państwa miejsce

liczba uczestników

cena

7 - 13

35 zł

14 - 20

30 zł

7 - 13

40 zł

14 - 20

35 zł

Dojazd powyżej 20 km lub szczególne warunki przestrzenne mogą wiązać się z dodatkową opłatą.

Oprócz wymienionych działań jesteśmy również otwarci na inne propozycja, takie jak:
organizacja lub współorganizacja wycieczek przygodowych, obozów i półkolonii, prowadzenie
zajęć w ramach wydarzeń, organizacja Przygód dla dużej liczby uczestników.

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

