Festyn edukacyjny pn.:
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„ liżej Natury - liżej Siebie”

„Jeżeli chcemy, by w dziecku nie zginął wrodzony zmysł zachwytu nad światem (…)
potrzebuje ono towarzystwa przynajmniej jednego dorosłego,
z którym może się dzielić, ponownie odkrywając radość,
ekscytację i tajemnice świata, w którym żyjemy.”

– Rachel Carson

„Każde dziecko powinno mieć ciasta z błota, koniki polne, nartniki,
kijanki, żaby, żółwie błotne, bez, poziomki, żołędzie, kasztany, drzewa do wspinania,
strumyki do brodzenia, lilie wodne, świstaki, nietoperze, pszczoły, motyle,
różne zwierzęta do głaskania, pola z sianem, szyszki sosny, kamienie do toczenia,
piasek, węże, borówki i szerszenie; a każde dziecko, które zostało tego pozbawione,
zostało pozbawione najlepszej części swojej edukacji. ”
Głównym celem organizacji Festynu jest :


wypełnienie w psychofizycznym rozwoju dzieci niedoboru kontaktów z przyrodą,



budowanie bliskich relacji dzieci z przyrodą poprzez doświadczanie
przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych zadań
/prac z „przewodnikami w doświadczaniu przyrody”,



rozwijanie zainteresowań przyrodą i pasji; kształtowanie wrażliwości,
empatii do innych form życia, wyobraźni, inwencji twórczej
i kreatywności dzieci poprzez fizyczny kontakt z przyrodą,



kształtowanie wartości, motywacji, postaw pro ekologicznych,
kultury ekologicznej i szacunku do przyrody.

Program festynu:
9.00. – 9.50 – przejazd uczestników do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej
10.00 – 10.05 – oficjalne powitanie uczestników
10.0.05-10.15 – powitalny blok artystyczny nr 1 prowadzony przez Agencję Artystyczną Mat-ART
10.15 – 12.30 – warsztaty tematyczne dla uczestników Festynu „Bliżej Natury-Bliżej Siebie”- (do wyboru
przez opiekunów)
Uwaga !!! W czasie trwania warsztatów od godz. 11.00 będzie możliwość odbioru poczęstunku dla grupy w
lasku brzozowym na terytorium Osady Średniowiecznej)
12.30 – 13.00 - pożegnalny blok artystyczny nr 2 prowadzony przez Agencję Artystyczną Mat-ART
podsumowanie Festynu (zbiórka wszystkich uczestników przy scenie o godz. 12.30)
13.00 – 14.00 – powrót do Kielc

Luther Burbank

Wykaz przykładowych stanowisk warsztatowych przygotowanych dla
uczestników festynu:
 Warsztaty tkackie
 Warsztaty garncarskie
 Warsztaty zielarskie
 Warsztaty średniowiecznych kulinariów
 Warsztaty kowalstwa
 Warsztaty rymarsko-szewskie
 Warsztaty czerpania i lakowania papieru
 Średniowieczne harce i psoty
 Warsztaty pszczelarskie
 Warsztaty tworzenia bomb nasiennych
 Warsztat Przyrodnicze Koło Natury
 Warsztat dojenia krowy
 Warsztat pn. Skąd się biorą rośliny? – pachnący problem
 Warsztaty pn.: Z kolekcji darów natury
 Warsztat plastyczny „Obraz Matki Natury”
 Warsztat muzycznych animacji „Dźwięki w Naturze”
 I inne ………….

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach
oraz

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury

Gór Świętokrzyskich w Bielinach

zapraszają

Państwa Przedszkole
do udziału w Festynie pn.:

Bliżej Natury – Bliżej Siebie

Festyn ma charakter imprezy plenerowej Festyn ma charakter imprezy plenerowej sprzyjającej budowaniu
bliskich relacji dzieci z przyrodą poprzez doświadczanie przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez
wspólne wykonywanie określonych zadań/prac z „przewodnikami w doświadczaniu przyrody”,
i odbędzie się dnia 18 czerwca w godzinach 10.00 - 13.00
w Osadzie Średniowiecznej, Huta Szklana gm. Bieliny.

.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W Festynie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli na terenie których działa Koło Ligi Ochrony Przyrody
2.Grupa może uczestniczyć w Festynie tylko pod opieką wychowawcy

3.Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dyscyplinę ,bezpieczeństwo ,odpowiedni ekwipunek i zachowanie
swojej grupy.

4.Zgłoszenia dzieci plus opiekuna przyjmuje ZO LOP w Kielcach do dnia 15 maja , ul.Sienkiewicza 68 tel.343-14-42 uwaga
ograniczona liczba miejsc. Ważna kolejność zgłoszeń.
5.Opłata za uczestnictwo w festynie wynosi :38.00 zł

W cenę wliczono: transport, poczęstunek, wstęp na teren Osady Średniowiecznej, koszty prowadzenia 6 warsztatów dla dzieci przez
pracowników Osady Średniowiecznej, koszty przygotowania i ekspozycji 9 stanowisk edukacyjnych przygotowanych dla uczestników Festynu,
upominki dla dzieci oraz koszty wynajmu Agencji Artystycznej MAT--ART

6.Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 10 czerwca 2018 r.
7.Opiekunowie zwolnieni są z opłat.

8.Obowiązuje dostarczenie potwierdzenie uczestnictwa wraz z pieczątką przedszkola .
9.W przypadku deszczowej pogody festyn zostanie przełożony na inny termin.
Organizator :
Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Ul. Sienkiewicza 68
25-503 Kielce
Tel. 343-14-42
lop-kielce@tlen.pl

Partner:
Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury
Gór Świętokrzyskich
Partyzantów 3
26-004 Bieliny
tel.: +48 41 26 08 151 do 159
fax: 41 26 08 168
email: dyrekcja@osadasredniowieczna.eu

