PONIEDZIAŁEK
Witaj Chorzępowo, witaj Zielona Szkoło…… ☺

14.00 – obiad
14.20-15.00 – zakwaterowanie
15.15-16.00 – spotkanie z gospodarzami i zapoznanie uczestników z
miejscowością, stworzenie regulaminu pobytu.
17.00 do kolacji – czas wolny (korzystanie z atrakcji znajdujących się
na podwórku)
19.00 – Ognisko. Podział na grupy, ogłoszenie konkursów, które będą
się odbywały podczas zielonej szkoły oraz przedstawienie programu.

Dobranoc☺

WTOREK
„Maszeruje wiara potem oblewana
Raz, dwa, stąpaj, siostro, raz, dwa, stąpaj, bracie, nie bądź niezdara…”
czyli…
DZIEŃ BOJOWO – KULINARNY

9.00-Śniadanie
9.30 Gotowanie grochówki w tradycyjnej kuchni polowej i
przygotowanie się do wyjścia w teren-malowanie twarzy
„na bojowo”
12.00- zawody wojskowe
15.00- Obiad
15.00-16.00 – czas wolny
16.30-podchody
19.00- kolacja
21.00-kąpiel w balii, saunie i basenie

Dobranoc☺

ŚRODA

Jestem wielkim obserwatorem i przyjacielem przyrody……

9.00 – śniadanie
9.30 – wyjście z leśnikiem do lasu; zajęcia w terenie
14.00/15.00 – obiad
15.45 – Poznajemy przyrodę przez doświadczenia (wykonywanie
doświadczeń)
17.30 – konkurs wiedzy o lesie
19.00 – kolacja
20.00 – Dyskoteka

Dobranoc☺

CZWARTEK
Dzień marszu i gaszenie pożarów…. ☺

9.00 – śniadanie
9.40 – wyjście na wieżę widokową przez las
14.00/15.00 – obiad
16.00 – Zajęcia ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej
19.00 – kolacja
20.00 – pożegnalne ognisko- ogłoszenie wyników ogłoszonych
konkursów, podsumowanie pobytu na Zielonej Szkole

Dobranoc☺

PIĄTEK

Pożegnanie i wyjazd…. Czyli wszystko co dobre szybko się kończy

9.00 – śniadanie
9.45 – zajęcia plastyczne w glinie
12.00 – 13.00 pakowanie i robienie porządków w pokojach,
wykwaterowanie
14.00 –obiad

Do zobaczenia…. ☺

Prócz podstawowych ubrań należy zabrać:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strój kąpielowy/kąpielówki
duże ręczniki kąpielowe x2
kapcie
klapki
wygodne, sprawdzone buty do przeprawy po lesie
32 kartkowy zeszyt w kratkę + długopis, ołówek i kredki
mały plecak na piesze wędrówki
butelkę na wodę
ubranie, którego nie będzie szkoda po zniszczeniu
ciepły sweter
kurtka nieprzemakalna

