
Park Rozrywki Julinek | Julinek 1, 05-084 Leszno k/Warszawy

AKADEMIA
WIEWIÓRKI JULKI



Oferta jest skierowana do grup przedszkolnych oraz klas szkoły podstawowej 1-3.
CEL: Uczestnicy poprzez zabawę pogłębiają swoją wiedzę na temat przedstawionego tematu.

*     Animacje dostosowane do wieku uczestników. Przykładowo: kręcenie talerzykiem, zabawa z chustą  
animacyjną Klanza, bubble show, mini disco, budowanie z Mega Klocków, nauka skręcania balonów

**  przy dopłacie 5 zł/osoba serwujemy obiad dwudaniowy
***maksymalna wielkość grupy 30 osób  (w przypadku większej liczby uczestników prosimy o kontakt z działem sprzedaży)

PAKIET I  Grupy Przedszkolne

59 zł  (CENA SPECJALNA)

● SPACER PO KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM 
Z PRZEWODNIKIEM  
(proszę o wybór tematu przewodniego pakietu)  
– 1 godzina

● ZAJĘCIA W PRACOWNI PLASTYCZNEJ  
WIEWÓRKI JULKI  
– 1 godzina

● SALA ZABAW WIEWIÓRKI JULKI:  
magiczny dywan, knoocker, animacje cyrkowe 
– 1 godz.

● CIEPŁY POSIŁEK Z WODĄ, HERBATĄ  
(nuggetsy z frytkami) ** oraz kawa dla opiekunów

DODATKOWO W PAKIECIE:
● Dyplom z Wiewiórką Julką

CZAS TRWANIA – około 4 godzin

MINIMALNA LICZBA OSÓB – 20***

PAKIET II  Szkoły klasy 1 – 3

59 zł  (CENA SPECJALNA)

● SPACER PO KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM 
Z PRZEWODNIKIEM  
(proszę o wybór tematu przewodniego pakietu)  
– 1 godzina

● ZAJĘCIA W PRACOWNI PLASTYCZNEJ  
WIEWÓRKI JULKI  
– 1 godzina

● WYSTAWA SZTUKI CYRKOWEJ  
– 30 minut

● SALA ZABAW WIEWIÓRKI JULKI:  
magiczny dywan, knoocker, animacje cyrkowe  
– 1 godz.

● CIEPŁY POSIŁEK Z WODĄ, HERBATĄ  
(nuggetsy z frytkami oraz kawa dla opiekunów)**

DODATKOWO W PAKIECIE:
● Dyplom z Wiewiórką Julką

CZAS TRWANIA – około 5 godzin

MINIMALNA LICZBA OSÓB – 20***

TERMIN REALIZACJI PAKIETU: od 1.10.2019 do 30.04.2020

AKADEMIA WIEWIÓRKI JULKI 



PLAN RAMOWY PAKIETU

1. Przyjazd Grupy do Parku Rozrywki Julinek. Na parkingu przy-
wita Państwa wyznaczony animator, który będzie Państwa 
opiekunem podczas pobyty w Parku Rozrywki Julinek.

2. Spacer z przewodnikiem po Kampinoskim Parku Narodowym. 
Temat spaceru zostanie dostosowany do zagadnienia wybra-
nego podczas rezerwacji pakietu.

3. Zajęcia plastyczno-dydaktyczne w Pracowni Plastycznej Wie-
wiórki Julki. Kontynuacja rozpoczętego zagadnienia poprzez 
realizację kart tematycznych oraz zajęć plastyczne.

4. Sala Zabaw Wiewiórki Julki (Mała Arena): 

KNOOCKER 

MAGICZNY DYWAN 

ANIMACJE 

5. Wystawa Sztuki Cyrkowej

6. Posiłek. Nuggetsy z frytkami lub pełnowartościowy obiad 
dwudaniowy (za dodatkowa opłatą 5 zł)

7. Wyjazd Grupy z Parku Rozrywki Julinek.



KNOOCKER to innowacyjne urządzenie interaktywne. Jest 
to połączenie wirtualnej rozrywki z elementami sportu i do-
brej zabawy. Interaktywna ścianka, do której obsługi używa się 
piłki. W urządzeniu zainstalowane są gry i animacje o różnych 
stopniach trudności, dostosowane dla użytkowników w róż-
nym wieku. Knoocker umożliwia zabawę wielu osobom jedno-
cześnie. Dodatkowo quizy edukacyjne pozwalają na urozma-
icenie zajęć lekcyjnych poprzez połączenie zabawy z nauką.

ANIMACJE – Nasze animacje przeniosą uczestni-
ków do zaczarowanej i radosnej Krainy Cyrku. Nasi 
kreatywni animatorzy mają ogromne doświadcze-
nie w organizowaniu gier i zabaw dla najmłodszych. 
Wiedzą, jak zaciekawić każde dziecko. Poprzez zaję-
cia z animatorami, dzieci rozwijają wyobraźnię i inte-
ligencję. Pod czujnym okiem swoich przewodników 
w zabawie przenoszą się w świat beztroski i fantazji.

MAGICZNY DYWAN – Jest to multimedialne urządzenie 
przeznaczone do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zabawa 
i nauka z jej wykorzystaniem rozwija u dzieci dużą motorykę, 
koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość 
reakcji. Kształtuje nawyk powtarzania i utrwalania wiedzy (np.
quizy). Magiczny Dywan wraz z zestawem treści multimedial-
nych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym 
i przedszkolnym. Wspomaga realizację podstawy programowej 
TIK. Gry i zabawy edukacyjne zostały dopasowane do podsta-
wy programowej.

MAŁA ARENA

SALE ZABAW



1.  Jak zwierzęta radzą sobie zimą? 

2. Dlaczego liście są kolorowe? Odkrywamy barwy jesieni 

3. Wiosna w lesie – jak ją rozpoznać?  

4. Mały leśnik – sadzimy leśne drzewa i krzewy.  
Czas trwania: 2 godz.

5. Ślady i tropy zwierząt - poznajemy mieszkańców  
Kampinoskiego Parku Narodowego 

1.  Jak zwierzęta radzą sobie zimą?

CELE ZAJĘĆ 

UCZEŃ / PRZEDSZKOLAK:
● przedstawia sposoby na przetrwanie zwierząt leśnych w okresie zimowym

● poznaje zwierzęta, które nie zapadają w sen zimowy

● dowiaduje się, które zwierzęta potrzebują pomocy człowieka podczas zimy

● wymienia formy pomocy udzielanej zwierzętom przez człowieka

● dokarmia zwierzęta w swoim najbliższym otoczeniu

TEMATY ZAJĘĆ – PROSIMY O WYBÓR JEDNEJ Z PONIŻSZYCH PROPOZYCJI:

TEMATY ZAJĘĆ



2.  Dlaczego liście są kolorowe?  
Odkrywamy barwy jesieni 

CELE ZAJĘĆ 

UCZEŃ / PRZEDSZKOLAK:
● umie wymienić charakterystyczne cechy jesieni 

● wie, co to jest chlorofil i jaką rolę pełni w rozwoju roślin

● podaje najważniejsze powody „starzenia się” liści drzew i krzewów

● dostrzega różnorodność kolorów w przyrodzie

● wykrywa rodzaje barwników znajdujących się w liściach 

● wykonuje kolorową paletę z materiałów przyrodniczych

3. Wiosna w lesie – jak ją rozpoznać?

CELE ZAJĘĆ 

UCZEŃ / PRZEDSZKOLAK:
● prowadzi samodzielne obserwacje przyrodnicze na przygotowanym 

materiale

● umie dostrzec i opisać zmiany zachodzące w wiosennym  lesie

● wymienia przejawy wiosennej aktywności zwierząt w lesie

● wskazuje funkcje, jakie pełnią zwierzęta w środowisku leśnym  
(ptaki – niszczenie szkodników, owady – zapylanie kwiatów,  
dżdżownice – spulchnianie gleby)

● wie, czym leśnicy zajmują się wiosną

OPISY ZAJĘĆ



OPISY ZAJĘĆ
4.  Mały leśnik – sadzimy leśne drzewa i krzewy 

CELE ZAJĘĆ 

UCZEŃ / PRZEDSZKOLAK:
● dowiadują się o roślinach charakterystycznych  

dla Puszczy Kampinoskiej

● uczą się o sadzonkach i pielęgnacji roślin

● nabywają umiejętności sadzenia 

● potrafią rozróżniać najbardziej  popularne w KPN drzewa

5.  Ślady i tropy zwierząt - poznajemy leśnych mieszkańców  
Kampinoskiego Parku Narodowego

CELE ZAJĘĆ 

UCZEŃ / PRZEDSZKOLAK:
● nabywa umiejętność rozpoznania wybranych  

gatunków zwierząt

● uczy się o typowych dla różnych  
stworzeń zachowaniach

● umie rozróżnić różne ssaki  po odgłosach

● dowiaduje się jak leśnicy dbają o przetrwanie  
zwierząt w trudnych warunkach natury



Julinek, Leszno k/Warszawy

Park Rozrywki Julinek  
Julinek 1, 05-084 Leszno k/Warszawy

Tel.: 22 611 61 22/26

www.julinek.com.pl
sprzedaz@julinek.com.pl


