„Przyroda jest niedoskonale doskonała, pełna swobody i nieskończonych
możliwości , z błotem i pyłem, pokrzywami i niebem, chwilami
transcendentycznych doświadczeń i zdartymi kolanami.”

„

Wprowadzając dziecko do świata przyrody trzeba przede wszystkim czuć, a dopiero potem

wiedzieć”. Pamiętajmy więc w naszej edukacji, aby dzieci mogły uczyć się przyrody
obserwując naturę wspólnie z dorosłymi, ucząc się przez zabawę, mając z tego frajdę. W takich
chwilach zdobywamy niezwykłe doświadczenie – więź, która zostanie z nami na resztę życia.”

Głównym celem organizacji terenowej gry edukacyjnej 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 gry:
9.45-10.00 – – zbiórka uczestników gry na Stadionie Leśnym w Kielcach – rejestracja
poszczególnych grup uczestniczących w grze (dojazd na Stadion Leśny w Kielcach we własnym
zakresie)
10.00 – 10.10 – oficjalne powitanie uczestników i przedstawienie zasad gry
10.10 - 13.00 – przeprowadzenie gry terenowej według przedstawionych na rozpoczęciu zasad
(stoczenie przez każdą z grup 14 pojedynków prowadzących do zdobycia składników
magicznego eliksiru , który posłuży do pokonania Złego Czarnoksiężnika)
13.00 – 13.15 – zakończenie gry, podsumowani, rozdanie drobnych upominków dla dzieci

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach
oraz

Zespół „Tropem Przygody” w Kielcach

zapraszają

Państwa Przedszkole
do udziału w grze edukacyjnej pn.:
„Obrońcy Przyrody Na Tropach Niszczycieli Ziemi”
Gra będzie się odbywała w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi
dnia 24 kwietnia w godzinach 10.00 - 13.15 na terenie Stadionu Leśnego w Kielcach.
Gra edukacyjna pn. : Obrońcy Przyrody na tropach niszczycieli Ziemi” to ciekawa alternatywa dla typowych leśnych wycieczekpogadanek przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i nauczania wczesnoszkolnego W czasie trwania gry uczestnicy poznają przyrodę,
uczą się technik badawczych, samodzielnie eksperymentują , wchodzą w rolę tropicieli i … przede wszystkim poznają się nawzajem tworząc
zgarną drużynę.

Grę poprowadzi sprawdzona ekipa Tropów Przygody sp. zo.o złożona z zespołu ludzi, których połączyła pasja do turystyki i aktywnych
form spędzania wolnego czasu. Połączenie to zaowocowało wspaniałą mieszanką, której główną zaletą jest komplementarność – każdy
z członków Zespołu wnosi tu swoje indywidualne umiejętności, zdobyte doświadczenie oraz niestandardowe pomysły.

Zapraszamy do skorzystania z tej mieszanki w Państwa codziennej pracy.

.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W grze edukacyjnej mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli na terenie których działa Koło Ligi Ochrony
Przyrody

2.Grupa może uczestniczyć w grze tylko pod opieką wychowawcy
swojej grupy.

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

4.Zgłoszenia dzieci plus opiekuna przyjmuje ZO LOP w Kielcach na bieżąco , po otrzymaniu niniejszej oferty. Uwaga ograniczona
liczba miejsc. Ważna kolejność zgłoszeń. Bliższe informacje pod numerem telefonu: 795-599-099 lub 41-343-14-42
5.Opłata za uczestnictwo w grze wynosi :25.00 zł

W cenę wliczono: koszty wynajmu animatorów z Firmy Tropem Przygody sp. z o.o. celem przygotowania , poprowadzenia i obsługi
merytorycznej poszczególnych stanowisk w ramach organizowanej gry edukacyjnej, poczęstunek i upominki dla dzieci, zakup materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia gry.

6.Wpłaty należy dokonać najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r.
7.Opiekunowie zwolnieni są z opłat.

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

Partner:
Tropem Przygody sp. z o.o.
Ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

UWAGA!!!!
Każde dziecko uczestniczące w grze musi zabrać ze sobą jedno opakowanie
cukierków Skittles
Prosimy również o odpowiedni ubiór sportowy (nie zakładamy najlepszych,
markowych rzeczy)

