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Wspaniała zabawa połączona z edukacją w Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka 
w Pacanowie              

    Wycieczka jednodniowa                                  
 

Europejska Stolica Bajek w Pacanowie 

 ,,Bajkowy Świat” przedstawiony jako niezapomniana podróż do 

wielu baśniowych krain przepełnionych różnorodnymi barwami, 

dźwiękami oraz niespodziankami   

 „Kraina Soria Moria”,  czyli interaktywna wystawa/gra łącząca 

świat legend i podań krajów skandynawskich 

 „Mały Teatr” jako kameralna scena 

lalkowa prezentująca znane bajki w pięknych aranżacjach, bliski 

kontakt widzów z lalkami oraz animatorami.  

Dostępny repertuar – Mała Syrenka, Dziadek do orzechów, Krawiec 

Niteczka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różnorodna tematyka warsztatów do wyboru 

 Teatr w walizce - zabawy teatralne, ćwiczenia z zakresu ruchu scenicznego rozwijające 

kreatywność, motorykę i ekspresję – wiek uczestników: od 8 lat wzwyż 

 Warsztaty animacyjne - gry słowne i ruchowe, kanon bajek i baśniowych archetypów, które 

rozwijają wyobraźnię i pracę w grupie – wiek uczestników: od 5 do 12 lat 

 Spotkanie z bajką - zagadki związane z literaturą, odgadywanie tytułów, postaci bajek za pomocą 

rekwizytów – wiek uczestników: przedszkola i młodsze klasy szkoły podstawowej 

 Tajemnica łyżeczki miodu - poznanie tajemnic życia pszczelej rodziny i znaczenia pszczół w życiu 

człowieka – wiek uczestników: przedszkole i  młodsze klasy szkoły podstawowej 

 Wybuchowa nauka - poznajemy wiedzę techniczną za pomocą zjawisk chemicznych  

i przyrodniczych, praktyczne doświadczenia ułatwiające zapamiętywanie wiedzy – zajęcia 

dopasowane do wieku uczestników: od 5 lat wzwyż 

 Bajki naszych rodziców - edukacja kulturalna, poznanie działania rzutników oraz czytanie bajek 

na slajdach – „Kot w butach”, „Przygody Koziołka Matołka” – wiek uczestników: od 5 lat wzwyż), 

 Sekrety elektroniki - stymulujące wyobraźnię eksperymenty podczas zabawy pozwolą na poznanie 

działania układów elektronicznych – wiek uczestników 4-8 klasa 

 Warsztaty profilaktyczne m.in. poczucie własnej wartości, przemoc, rozwiązywanie konfliktów, 

profilaktyka nikotynowa i alkoholowa – wiek uczestników  
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Cena zawiera: 
1.  transport autokarem/busem  

2.  bilety wstępu do : 

- Bajkowego Światu (grupa max 15 os, czas podróży ok 80 min) 

- Krainy Soria Moria (grupa max 15 os, czas podróży ok 50 min) 

- Małego Teatru (grupa max 15 os,  czas trwania spektaklu ok 30 min) 

3.  cenę wybranego 1 warsztatu tematycznego  

4.  ubezpieczenie NNW (NWS+NWI)  

 

 
 Zdjęcia pochodzą ze stron:  

- www.pixabay.com 

ILOŚĆ OSÓB 35 + 2 OPIEKUNÓW 40 + 3 OPIEKUNÓW 

CENA 
WYCIECZKI 

95 ZŁ/OSOBĘ  
(cena z warsztatami) 

80 Zł/OSOBĘ 
(cena bez warsztatów) 

115 ZŁ/OSOBĘ  
(cena z warsztatami)  

100 Zł/OSOBĘ 
(cena bez warsztatów) 

http://www.pixabay.com/

