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ORGANIZACJA A TYWNEGO WYPOCZYNKU

www.delf inek.bytom.pl  

 
 
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ  dla klas czwartych SP 5 w Bytomiu  
na rancho „Baranówka” w Nowej Wsi Tworoskiej  
         sezon 2010/2011 

LEŚNE  LUDKI  
Uczymy się rozbijać namiot, zakładamy leśny obóz. 
 
WYCIECZKA JEDNODNIOWA, EMOCJII STARCZY NA MIESIĄC! 
 
Przykładowy program zajęć dla grupy ok. 30 osobowej 
8.00 – zbiórka pod Szkołą - wyjazd 
8.45 - wizyta w Nadleśnictwie w Brynku 
Spotkanie z leśniczym w izbie przyrodniczej, zwiedzanie ścieŜki dydaktycznej 
10.30  Przyjazd na rancho Baranówka, papu (zjadamy własne kanapki)  
10.45 – 11.30 – nauka rozbijania namiotów, przygotowania obozu 
11.30 Podział na grupy – wyjście w teren 
 
Zajęcia w grupach: 
A/ wycieczka po lesie – SZUKAMY SKARBÓW 
Wycieczka po prawdziwym lesie, podczas której oglądać będziemy paśniki, szkółkę leśną i 
poznamy budowę struktury lasu. Nauczymy się orientacji w lesie, pokaŜemy jak działa 
kompas, jak posługiwać się mapą. Zrobimy marsz na orientację, poszukamy ukrytego skarbu 
dla całej grupy. 
Zmiana grup na poszczególnych obszarach działania co 90 minut.  
 
B/  zajęcia rekreacyjne: SKOKI na trampolinie, strzelanie z łuku, 
 
Ok. 13.30 Rozpalamy ognisko, uczymy się gotować w kociołku (kiełbaski, chlebek, herbatka i 
to co da się upolować i zjeść)  
Konkurs wiedzy (zdobytej w trakcie leśnej eskapady)e – ZNAWCA LASU.  
Ok. 15.30 – 17.30 zajęcia w podgrupach (zastępach namiotowych) – organizujemy 
obozowisko, tworzymy totemy. Czas wolny, gramy w koszykówkę, badminton, tenis stołowy. 
Kto chce śpiewa przy ognisku 
 
Ok. 17.45 wyjazd - Około 18.30  powrót do Szkoły 
 
 CENA (przy grupie ok. 30 osobowej) = 50 pln od główki (netto) 

 
Wszystkie organizowane przez nas zajęcia odbywają się przy zachowaniu najdalej 

idących zasad bezpieczeństwa i prowadzone są pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. 
Wykorzystujemy rzecz jasna wyłącznie atestowany sprzęt.  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości chętnie słuŜymy informacją. 
 
Wiezie Was autokar firmy „Grześ” 
       Pozdrawiam Jarek Baranowski 


