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CENTRUM BAJKI IM. KOZIOŁKA MATOŁKA W PACANOWIE  
1 dzień 

 

Ramowy program wycieczki: 

Zbiórka uczestników, przejazd do Pacanowa a następnie zwiedzanie Europejskiej Stolicy Bajek: 

✓ ,,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: 

• Transport klimatyzowanym autokarem; 

• Usługę opiekuna grupy podczas całego wyjazdu; 

• Przewodnika lokalnego; 

• Obiad dwudaniowy dla grupy; 

• Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji; 

• Ubezpieczenie NNW (NWS+NWI). 

• OPIEKUNOWIE GRUP SZKOLNYCH – GRATIS!!! 
 

 Cena zostanie indywidualnie ustalona - uzależniona od ilości uczestników oraz wybranych 
przez szkołę atrakcji. Kalkulacja wycieczki zostanie przedstawiona w ciągu 2 dni  

od otrzymania informacji o zainteresowaniu ofertą.   
 

 

 

 


