„Zamkowe Zjawy”
(grupa przygodowa)

Jeśli nie boisz się spotkania z zamkowymi
zjawami
i chcesz zostać jedną z nich, zapisz się do naszej
grupy.
Zaprowadzimy porządki na zamku. Poczujemy smak
i działanie leczniczych ziół. Poznamy dawne receptury
magicznych mikstur o specjalnych właściwościach.
„ Rozdrobnimy, rozkruszymy, ziół dodamy,
wymieszamy…”
W białych pelerynach zbadamy okoliczne ruiny i poznamy
historie duchów, które tam straszą.

Uuuuuu………
p. Basia Mortas i p. Ania Oniszk

Indianie w zabawie i z łukiem
z Gadającym Pawiem
i Milczącym Krukiem
Jeśli chcesz pobawić się w Indian i kowbojów, przybrać indiańskie imię, odnaleźć
skarb Apaczów, to dołącz do nas.
Jeśli chcesz zdobyć totem sąsiedniego plemienia, zrobić indiański łuk i
pióropusz, zatańczyć indiański taniec i zaśpiewać indiańską piosenkę, a także
pograć na bębnie, to tym bardziej dołącz do nas.
A może chcesz również pobawić się w tropiciela, zbudować tipi, pograć w
indiańską piłkę nożną i przeżyć niejedną naprawdę niezłą przygodę?

Jeśli tak, to bez namysłu czym prędzej dołącz do nas.
Bo jeśli chcesz wreszcie poczuć się Indianinem lub Indianką na Dzikim Zachodzie,
albo może raczej na... Dzikim Wschodzie, to zapraszamy do naszego plemienia
dwóch braci z ducha:
Gadającego Pawia i Milczącego Kruka,

p. Piotr Pawiński i p. Mirek Kruk

GRUPA BAJKOWO-ARTYSTYCZNA

Jeśli chcesz posłuchać opowieści i legend o zamkach w okolicy i ich duchach,
szyjąc przy tym piękną Olimpię z legendy zamku w Ogrodzieńcu,
zrobić teatrzyk kukiełkowy, a także stworzyć własną legendę z ilustracjami

zapraszamy do naszej bajkowej grupy!
Mile widziane młode damy i młodzi panicze,
bo w naszej oto grupie stworzymy własnoręcznie dwór królewski z królem, królową,
królewnami, rycerzami i damami dworu. W międzyczasie nauczymy się pleść wianki
i poznamy uzbrojenie rycerza z tamtych, dawnych czasów...

PROWADZĄCY: p. Nina Florczak i p. Kinga Mortas

Agenci prehistorii
Wspólnie poszukamy śladów mieszkańców prehistorycznych mórz,
staniemy oko w oko z potężnymi gadami i zapolujemy na mamuta.
Udane polowanie uczcimy rysując jego przebieg na skałach.
Zrobimy odlewy amonitów, spróbujemy rozpalić ogień bez zapałek
i wyhodować dinozaura.
Na wstędze czasu zaznaczymy ery i okresy dziejów Ziemi.

Jeśli interesuje Cię geologia, paleontologia i prehistoria zapraszamy
do naszej grupy.

p. Kasia Żółtek i p. Jagna Starska

GRUPA SPORTOWO-WĘDROWNA „SKALNIACY”
(grupa o dużej intensywności fizycznej! przeznaczona jest tylko dla uczniów z klas 2 i 3 )

Wyruszając do krainy gór, skał, jaskiń i zamków,
poszukujemy do swojej grupy dzieci: silnych, samodzielnych
i odpowiedzialnych, którym nie straszne są długie, piesze wędrówki.

Większość czasu spędzać będziemy w terenie, poza ośrodkiem.
Rozbijemy obóz, zapalimy ognisko, zwiedzimy zamki, poszukamy dzikich
zwierząt lub ich śladów, nauczymy się jak zachowywać się w sytuacjach
trudnych i niebezpiecznych. Poznamy także historię i geografię
odwiedzanego regionu. Poszukamy ciekawych miejsc oraz stworzymy
własną mapę okolicy.
W wolnym czasie pogramy w piłkę, mini siatkówkę lub unihokeja.

Jeśli już wiesz, że ta grupa jest właśnie dla Ciebie to
ZAPRASZAMY ! p. Justyna Trząska i p. Filip Trząski

Obrońcy
Orlich Gniazd

Kto dzieli z nami zamiłowanie do przygód
i na kilka dni jest gotów pozbyć się wygód,
niech już dziś podejmie to nowe wyzwanie
i członkiem naszej grupy zaraz się stanie!
Potrzebni nam śmiałkowie, co odwagę mają,
chcą przeżyć nowe przygody i się nie lękają!
Kto chce w ciemnym borze nocą stać na straży
i o byciu zwiadowcą nieustannie marzy.
Kto się w lesie nie lęka czołgać do upadłego
i bardzo chce wytropić zwierza strasznie złego.
Kto być kucharzem przy ognisku się odważy
i chce specjalne znaki malować na twarzy.
Kto lubi podchody i gry terenowe
oraz chce poznawać historie całkiem nowe.
Niech dłużej nie zwleka i zapisze się teraz,
a nasze przygody będzie wspominał nie raz.
Szkołę zieloną z nami na długo zapamięta.
W tym mu na pewno pomoże buzia uśmiechnięta! :-)

Serdecznie zapraszamy
Cię do naszej grupy!

pani Magda Lipińska i pani Martyna Wojtkowska

