ZIELONA SZKOŁA W BUKOWCU
dla szkoły podstawowej

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

695 936 684 lub 603 619 139

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
ul. Świdnicka 31, 50- 066 Wrocław, tel./fax.+ 48 71 7822232,
Oddział Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów W Bukowcu
ul. Robotnicza 9 58-533 Bukowiec tel. +48 75 742 85 01
www.dolinapalacow.pl e-mail: biuro@dolinapalacow.pl

OFERTA ZIELONEJ SZKOŁY
w Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Bukowcu dla Szkoły Podstawowej
Zielona szkoła jest szansą na wypoczynek połączony z nauczaniem, pozwala na
niekonwencjonalne metody wdrażania treści wychowawczych i integrację zespołu klasowego,
stwarza możliwość stosowania korelacji, która sprzyja transferowi wiedzy z jednego
przedmiotu nauczania do innych, co rozwija i rozbudza twórcze myślenie Czas pracy uczniów
w Zielonej szkole nie jest ograniczony, dzięki temu można uwzględnić zróżnicowane tempo
uczenia się poszczególnych uczniów.
Dodatkowym atutem naszej oferty jest fakt, że zajęcia tematyczne prowadzone są przez naszą
kadrę, co zwalnia opiekunów z obowiązku prowadzenia zajęć lekcyjnych.
Zakładanymi celami naszego programu są między innymi:














znajomość podstaw zachowania w miejscach chronionych
aktywne uczestnictwo w zajęciach
uważna obserwacja i wyciąganie wniosków
znajomość warstw lasu i ich mieszkańców
znajomość gatunków drzew
wykonywanie prac plastycznych
znajomość fauny i flory regionu
obliczanie wieku drzewa
aktywne uczestnictwo w konkursach, quizach i grach terenowych
dbanie o higienę i czystość
tolerancja wobec innych
uważne słuchanie nauczycieli i przewodników
aktywne spędzanie czasu wolnego
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Proponowany program pobytu:
Dzień I
 Przyjazd i zakwaterowanie w pokojach
 Przedstawienie programu dnia
 Spacer po najbliższej okolicy w celu zaznajomienia się z miejscem pobytu (120
hektarów parku, Wieża Widokowa i Pawilon Herbaciarni z widokiem na panoramę
Karkonoszy, Ruiny Opactwa z widokiem na Wielki Staw, Ponura Kapliczka)
 Zapoznanie się z infrastrukturą obiektu – Kawiarenka, Artystyczna Stodoła, Sklepik z
regionalnymi pamiątkami i wydawnictwami.
 Założenie pamiętnika
 Zajęcia integracyjne przy ognisku i wspólne śpiewanie piosenek
Dzień II
 Przedstawienie programu dnia
 Wycieczka objazdowa po Dolinie Pałaców i Ogrodów - Zapoznanie się z
podstawowymi informacjami o historii, kulturze i geografii regionu.
 Zwiedzanie Huty Szkła Kryształowego Julia w Szklarskiej Porębie (lub Wieży
Książęcej w Siedlęcinie)
 Uzupełnienie pamiętnika
Dzień III
 Przedstawienie programu dnia
 Ćwiczenia gimnastyczne (20-30 min dla chętnych)
 Różnorodność przyrodnicza Kotliny Jeleniogórskiej na podstawie parku w Bukowcu.
(Spacer po parku i zajęcia przyrodnicze przy użyciu ścieżek edukacyjnych z
ustawionymi licznymi tablicami o przyrodzie i historii parku, rozpoznawanie
gatunków drzew, roślin, ptaków, skorzystanie ze Ścieżki Zmysłów)
 Gry i zabawy terenowe (chodzenie po linie, piłka nożna, siatkowa, badminton, bule,
frisby, gry planszowe etc)
Dzień IV
 Przedstawienie programu dnia
 Wyjazd na basen (Wojanów lub Termy Cieplickie)
 Gra terenowa Geocaching na terenie parku w Bukowcu (uczestnicy za pomocą
urządzeń GPS szukają ukrytych w parku skrzynek z „fantami”)
 Uzupełnienie pamiętnika
 integracja grupy przy ognisku
Dzień V
 Przedstawienie programu dnia
 Zajęcia gimnastyczne (20-30 min dla chętnych)
 Zajęcia archeologiczne lub plastyczne przy wykorzystaniu zaplecza parku lub
Artystycznej Stodoły (w zależności od warunków atmosferycznych)
 Uzupełnienie pamiętnika
 Podsumowanie pobytu i wręczenie dyplomów uczestnikom Zielonej Szkoły
 Wyjazd
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UWAGA: Program może być modyfikowany w zależności od warunków atmosferycznych i
kondycji dzieci.
Przewidywane osiągnięcia po realizacji programu:






Znajomość walorów przyrodniczych, kulturalnych, geograficznych i historycznych
regionu
Umiejętność obserwacji świata przyrody ożywionej i nieożywionej
Trafne wyciąganie wniosków
Umiejętność poruszania się się po obszarze chronionym
Odczuwanie więzi i solidarności z zespołem klasowym

KOSZT (na osobę): 700 PLN
Cena obejmuje:






Realizację programu
Zakwaterowanie i wyżywienie
Przewodnika/Pilota oraz prowadzącego zajęcia/warsztaty
Wstępy (Termy Cieplickie, Huta Szkła Julia, Wieża Książęca)
bezpłatny udział jednego opiekuna
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