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AKADEMIA WIEWIÓRKI JULKI 

 

Termin realizacji pakietu: od 01.10.2018 do 30.04.2019 

Oferta jest skierowana  do grup przedszkolnych oraz klas szkoły podstawowej 1-3. 

Cel : Uczestnicy poprzez zabawę pogłębiają swoją wiedzę na temat przedstawionego  

tematu. 

 
 PAKIET I  

Grupy Przedszkolne 

 
PAKIET II 

Szkoły klasy 1 – 3 

49 zł 49 zł 

 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* - ZABAWY Z ILUZJĄ 

– 1 GODZ. 

 CIEPŁY POSIŁEK z wodą, herbatą 

(nuggetsy z frytkami) ** oraz kawa dla 

opiekunów 

 

DODATKOWO W PAKIECIE: 

 PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE Z WIEWIÓRKĄ 

JULKĄ 

 UPOMINEK – NIESPODZIANKA OD JULKI 
  

 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* - ZABAWY Z ILUZJĄ 

– 1 GODZ. 

 CIEPŁY POSIŁEK z wodą, herbatą 

(nuggetsy z frytkami)** oraz kawa dla 

opiekunów 

 

       DODATKOWO W PAKIECIE: 

 PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE Z WIEWIÓRKĄ 

JULKĄ 

 UPOMINEK – NIESPODZIANKA OD JULKI 

CZAS TRWANIA - około 4 godzin CZAS TRWANIA – około 5 godzin 

MINIMALNA LICZBA OSÓB - 15*** MINIMALNA LICZBA OSÓB - 15*** 
 

* Animacje dostosowane do wieku uczestników. Przykładowo: kręcenie talerzykiem, zabawa z chustą 

animacyjną Klanza, buble show, mini disco, budowanie z Mega Klocków, nauka skręcania balonów, zajęcia 

z iluzji 

** przy dopłacie 5 zł/osoba serwujemy obiad dwudaniowy 

*** maksymalna wielkość grupy 30 osób  (w przypadku większej liczby uczestników prosimy o kontakt z działem 

sprzedaży) 
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PLAN RAMOWY PAKIETU: 

1. Przyjazd Grupy do Parku Rozrywki Julinek. Na parkingu przywita Państwa wyznaczony 

animator, który będzie Państwa opiekunem podczas pobytu w Parku Rozrywki Julinek. 

2. Spacer z przewodnikiem po Kampinoskim Parku Narodowym. Temat spaceru zostanie 

dostosowany do zagadnienia wybranego podczas rezerwacji pakietu. 

3. Zajęcia plastyczno-dydaktyczne w Pracowni Plastycznej Wiewiórki Julki. Kontynuacja 

rozpoczętego zagadnienia poprzez realizację kart tematycznych oraz zajęć 

plastycznych. 

4. Sala Zabaw Wiewiórki Julki (Mała Arena). 

Knoocker to innowacyjne urządzenie interaktywne. Jest to połączenie wirtualnej rozrywki z 

elementami sportu i dobrej zabawy. 

Interaktywna ścianka, do której obsługi używa się piłki. W urządzeniu zainstalowane są gry i 

animacje o różnych stopniach trudności, dostosowane dla użytkowników w różnym wieku. 

Knoocker umożliwia zabawę wielu osobom jednocześnie. Dodatkowo quizy edukacyjne 

pozwalają na urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez połączenie zabawy z nauką. 

 

Magiczny Dywan - 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. poprzez quizy. 

Magiczny Dywan wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z 

dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wspomaga realizację podstawy programowej 

TIK. Gry i zabawy edukacyjne zostały dopasowane do podstawy programowej. 

 

Animacje – nasze animacje przeniosą uczestników do zaczarowanej i radosnej Krainy 

Cyrku. Nasi kreatywni animatorzy mają bogate doświadczenie w organizacji gier i zabaw 

dla najmłodszych. Wiedzą, jak zaciekawić każde dziecko. Poprzez zajęcia z animatorami, 

dzieci rozwijają wyobraźnię i inteligencję. Pod czujnym okiem swoich przewodników w 

zabawie przenoszą się w świat beztroski i fantazji. 

 

5. Wystawa Sztuki Cyrkowej. 

6. Posiłek: nuggetsy z frytkami lub pełnowartościowy obiad dwudaniowy (za dodatkowa 

opłatą 5 zł). 

7. Pamiątkowe zdjęcie z Wiewiórką Julką + upominek.  

8. Wyjazd Grupy z Parku Rozrywki Julinek.  
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Tematy zajęć – prosimy o wybór jednej z poniższych propozycji: 

1. Jak zwierzęta radzą sobie zimą?  

2. Dlaczego liście są kolorowe? Odkrywamy barwy jesieni  

3. Czy wszystkie lasy są takie same? 

4. Czy jest już wiosna w lesie? 

5. Krajobraz Kampinoskiego Parku Narodowego – spacer po puszczy połączony 

z dekoracyjnymi warsztatami świątecznymi  

6. Warsztaty Świętego Mikołaja – akademia plastyczna. Przygotowujemy prezenty dla 

najbliższych. Czas trwania: 2 godziny 

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

8. Edukacja ekologiczna - poznajemy podstawy ochrony przyrody w Kampinoskim 

Parku Narodowym  

9. Poznajemy leśnych mieszkańców Kampinoskiego Parku Narodowego  

10. Ślady i tropy zwierząt  

11. Jak zorganizować bezpieczną wycieczkę do lasu? Uczymy się podstaw orientacji 

w lesie  

 

Opis  

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 otoczenia 

 

 

2. Dlaczego liście są kolorowe? Poznajemy 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 
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3. Czy wszystkie lasy są takie same? 

 

Cele zajęć 

Uczeń / Przedszkolak: 

wymienia rodzaje lasów oraz wyróżniające je cechy 

odróżnia typy lasu 

dopasowuje wybrane gatunki roślin do typu lasu 

wie, jakie znaczenie mają lasy dla człowieka i dla przyrody  

zna przykłady form ochrony przyrody w Polsce: pomnik przyrody, puszcza, park 

narodowy, rezerwat,  

projektuje znaczek na temat ochrony przyrody 

 

 

4. Czy jest już wiosna w lesie? 

 

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 

 

5. Krajobraz Kampinoskiego Parku Narodowego – spacer po puszczy połączony z 

dekoracyjnymi warsztatami świątecznymi: dla szkół - warsztat Świętego Mikołaja, a dla 

przedszkoli – dekorowanie bożonarodzeniowych pierniczków.  

 

Cele zajęć: 

Uczeń / Przedszkolak: 

poznaje Kampinoski Park Narodowy, jego specyfikę i różnorodność 

 uczy się o zwierzętach występujących w KPN 

 dowiaduje się jak leśnicy dbają o zwierzęta w różnych porach roku 

w trakcie warsztatów plastycznych rozwija umiejętności i zdolności manualne 

rozwija wyobraźnię  i wspiera twórcze talenty 

 

6. Warsztaty Świętego Mikołaja – akademia plastyczna. Przygotowujemy prezenty dla 

najbliższych. Czas trwania: 2 godziny 
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7. 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 

 

7. Edukacja ekologiczna - poznajemy podstawy ochrony przyrody w Kampinoskim Parku 

Narodowym  

 

Cele zajęć: 

Uczeń / Przedszkolak: 

uczy się o ekologii i potrzebie dbania o przyrodę  

poznaje zasady ochrony środowiska 

dowiaduje się jak każdy człowiek może wpłynąć na otaczający nas świat natury 

poszerza wiedzę o tym czym jest recycling 

 

8. Poznajemy leśnych mieszkańców Kampinoskiego Parku Narodowego  

 

Cele zajęć: 

Uczeń / Przedszkolak: 

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 

 

9. Ślady i tropy zwierząt  

 

Cele zajęć: 

Uczeń / Przedszkolak: 

poznaje zwierzęta żyjące w puszczy 

nabywa umiejętności rozróżniania śladów wybranych gatunków zwierząt 

w zabawie „Mały Tropiciel” poszerza wiedzę o małych i dużych mieszkańcach KPN 
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10.Jak zorganizować bezpieczną wycieczkę do lasu?  

Uczymy się podstaw orientacji w lesie. 

 

Cele zajęć: 

Uczeń / Przedszkolak: 

zna zasady zachowania i bezpiecznego poruszania się po lesie; 

wie, co trzeba zabrać na wycieczkę do lasu; 

wymienia sposoby określania kierunków świata w oparciu o 

obserwacje przyrodnicze; 

wie, do czego służy kompas; 

rozpoznaje i nazywa pospolite rośliny jadalne i trujące rosnące w lesie; 

wie, jakie korzyści czerpie z lasu człowiek i przyroda; 

pamięta o ochronie lasu; 

ustala zasady właściwego zachowania podczas zabłądzenia w lesie. 


