edukacja, zabawa, integracja

Leśna Odyseja to
plenerowe warsztaty
i dzikie animacje
w Schronisku Przysłop
pod Baranią Górą.
Idea Leśnej Odysei zamyka się w trzech kluczowych hasłach: edukacja, inspiracja,
integracja. Zagadnienia te realizujemy poprzez dziką, spontaniczną, leśną zabawę,
której tak bardzo brakuje w dzisiejszym modernistycznym świecie. Podczas
warsztatów aktywnie działamy, dotykamy, czujemy, obserwujemy, przeżywamy
leśne przygody całym sobą! Poznajemy naturę, rośliny, zwierzęta. Szalejemy na
świeżym powietrzu w rejonie lasów, polan, gór, strumyków i przyrody. Uczymy się
tego co nas otacza jak i tego co „w nas” samych.
Ważnym elementem Leśnej Odysei są też legendy, podania, opowieści czyli jeden
znajstarszych i najmocniejszych wehikułów naszej kultury. Aby wykorzystać w pełni
ich potencjał podczas każdej edycji inspirujemy się i poznajemy jeden z pierwotnych
ludów świata. Poza samą poznawczą ciekawością dotycząca tych plemion bardzo
mocno inspiruje nas ich styl życia, łączność z naturą, instynktami i dziedzictwem
przodków.
I te wartości, taki „dziki” świat, chcemy przybliżyć Waszym dzieciom!
NAUKA PRZEZ ZABAWĘ

INTEGRACJA

Dzika aktywność w terenie, zabawy,
gry,
odkrywanie,
edukacja,
inspiracja,
nowe
umiejętności,
kreatywność i wiedza w praktyce.

Ze sobą samym, z innymi, z naturą,
z przyrodą, z tym co dla nas trudne,
niecodzienne, ale i naturalne. Czyli to,
czego wybitnie brakuje nam w
ostatnich czasach.

KONTAKT Z NATURĄ

MULTISENSORYKA

Świeże powietrze, góry, lasy, polany,
strumyki,
przyroda,
zwierzęta.
Budowanie odporności na świeżym
powietrzu - 900 m n.p.m. i kilkaset
metrów powyżej smogu.

Doświadczanie, przeżywanie, odczuwanie, smakowanie, wąchanie,
obserwowanie, wyszukiwanie, tworzenie.
Doznawanie nieznanego
w przyjaznej odsłonie.

ODPOCZYNEK I RELAKS

KREATYWNOŚĆ

Rodzinny urlop z wolnym czasem dla
rodziców podczas, gdy dzieci będą
pod
opieką
animatorów.
A
zobaczycie, że i między zajęciami
ciężko będzie ich zagonić do
pokojów!

Budowanie, tworzenie, rozwijanie
umiejętności manualnych i zmysłowych.
Aktywność
fizyczna
i umysłowa, twórczość grupowa
i indywidualna. Inspirowanie i wzajemne
przenikanie
się
natury
i
„kultury”,
stworzonego
i „tworzącego”.

Miejsce o tysiącu twarzach, kontynent przez tysiące
lat odcięty od innych cywilizacji… Australia!
Czająca się na każdym kroku dzikość i niespotykane
gdzie indziej zwierzęta versus raj dla amatorów
sportów wodnych! Poznamy aborygeńskie legendy, podania i bogów, dowiemy się jak powstało
Uluru, co z Australią wspólnego ma Kościuszko,
przygotujemy australijskie przysmaki. Stworzymy
nietypowe instrumenty i będziemy malować naturalnymi składnikami! Również po naszych ciałach! :)
Nie zabraknie czasu na dzikie aktywności w wodzie, a może nawet uda nam się odnaleźć gady
i płazy (bo właśnie z nich słynie Australia). Będziemy poznawać tę kulturę ciesząc się każdą
chwilą i czerpiąc z natury, która nas otacza zgodnie z wartościami, które kultywowali Aborygeni
od zarania dziejów! Wszystko to zakończymy wspólną fiestą i zabawą, by poczuć klimat
z drugiego krańca Ziemi!
Maluszki jak zwykle skupią się na działaniu i doświadczeniu dotykiem, smakiem, słuchem
i wzrokiem! Pamiętajcie, że warsztaty maluszkowe są jedynie inspirowane kulturą aborygenów,
a w głównej mierze koncentrują się na sensoryce i wspomaganiu rozwoju dzieci młodszych.
Mamy też coś specjalnego dla rodziców! Wolną noc wraz z wieczorem barmańskim! Dzieci
spędzą noc wraz z tutorami osnuci opowieściami z dalekich lądów!

KIEDY? 26.06-02.07 03.-09.07 24-30.07 21-27.08
DLA KOGO?
Przewidujemy 3 grupy wiekowe:

od 2,5 do 4 lat

Średniaki

starszaki

od 4 do 6 lat

od 7 do 9 lat

W przypadku mniejszej ilości chętnych zaproponujemy inny rozkład wiekowy grup.
Jeśli masz na pokładzie starszego lub młodszego członka rodziny daj nam znać!
Bywa, że tworzymy dodatkowe grupy wiekowe.

Ponieważ bardzo leży nam na sercu poczucie bezpieczeństwa dzieci, rodzice
maluszków biorą udział w zajęciach wraz ze swoimi pociechami.
W przypadku średniaków, udział rodzica w zajęciach nie jest wymagany, jednak
w niektórych sytuacjach może być potrzebny do momentu adaptacji dziecka.

MAPA DNIA

Szczegóły programu mogą ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne, potrzeby i możliwości uczestników lub też czynniki zewnętrzne.
od 2,5 do 4 lat

Średniaki

starszaki

od 4 do 6 lat

od 7 do 9 lat

KREATYWNA SENSORYKA

ŚNIADANIE
KREATYWNA SENSORYKA

LEŚNE SZALEŃSTWO

Średniaki

starszaki

Tworzenie instrumentów
muzycznych, dzieł sztuki,
zwierząt,
amuletów,
przysmaków kulinarnych
ćwiczenia pamięciowe i
logiczne (różnice vs podobieństwa), tańce i pieśni,
malowanie ciała.

Średniaki

Warsztaty
outdoor:
tworzenie osad, obcowanie z wodą (wyprawa
rzeką, ślizg do wody,
bitwa), zwiad terenowy,
poznawanie fauny i endemitów, turniej wojowników, gra terenowa nawiązująca do wierzeń.

Tworzenie instrumentów
muzycznych, dzieł sztuki,
zwierząt,
przysmaków
kulinarnych, masy sensoryczne, rymowanki, ćwiczenia muzyczne, malowanie
ciałem na dużym formacie,
tworzenie barwników.

LEŚNE SZALEŃSTWO
Warsztaty
outdoor:
obcowanie z naturą:
tworzenie
lepianek,
kuchni błotnych, zabawy
wodne, turniej zwierzaków
australijskich,
poszukiwawcza
gra
terenowa, doświadczanie przyrody wszystkimi
zmysłami.

OBIAD

KOLACJA
WIECZORNE WYCISZENIE
Średniaki

starszaki

Zapoznanie
z
bajkami
Aborygenów, przygotowania do Festiwalu przedstawienia obrazującego tańce, śpiewy i kulturę
rodem z Australii.

WIECZORNE WYCISZENIE
Bajki, śpiewanki, rymowanki,
wierszyki,
zabawy
paluszkowe,
masażyki,
zabawy metodą Klanza.

OFERTA
OBEJMUJE
• Nocleg w wybranym pokoju wraz z pościelą.
• Pełne wyżywienie z uwzględnieniem alergii
oraz preferencji wegetariańskich*: urozmaicone
śniadania, dwudaniowy obiad, kolacja, napoje
do wszystkich posiłków, przekąski dla dzieci i
dorosłych w czasie zajęć, ognisko (5 posiłków
dziennie).
• Leśne zajęcia animacyjne dla dzieci
inspirowane
kulturą
Aborygenów,
prowadzone przez tutorów i pedagogów, 3 razy
dziennie.

• Warsztaty dla rodziców 1 x 2H.
• Transport bagaży do i ze schroniska we
wcześniej ustalonych godzinach.
• Pamiątki i upominki dla uczestników.
Dotychczas
były
m.in.
koszulki,
buffy,
worko-plecaki, dyplomy, medale, naklejki, ale…
na
każdą
Odyseję
szykujemy
inną
niespodziankę.
• Materiały kreatywne i edukacyjne do zajęć.
• Ubezpieczenie wszystkich uczestników.
• Opłaty miejscowe UM Wisła, TFG oraz TFP.

*Inne rodzaje diet i preferencji żywieniowych również są możliwe do realizacji jednak w przypadku szczególnychwymagań
będą podlegały wycenie indywidualnej.

TYP POKOJU

2-3 os.

4 os. - 7 os.

10 os.

11 os.

z łazienką

łazienka
na korytarzu

z łazienką

łazienka
na korytarzu

dorosły

1120 zł

1050 zł

990 zł

950 zł

dziecko powyżej 5 lat
śpiące na samodzielnym łóżku

1460 zł

1390 zł

1340 zł

1290 zł

dziecko poniżej 5 lat
śpiące na samodzielnym łóżku

1400 zł

1330 zł

1280 zł

1230 zł

dziecko ponieżej 5 lat
śpiące na łóżku z rodzicem,
opcja dostępna przy ilości
osób przekraczającej ilość
łóżek w danym pokoju

1050 zł

1050 zł

1050 zł

1050 zł

WIEK UCZESTNIKA

Koszt za osobę, za cały pobyt - 7 dni (6 nocy) - obejmujący wszystkie powyższe składowe.
WSPÓLNE NOCLEGOWISKO
od 5 go roku życia

dodatkowo płatne - 100 zł/osoba. By noclegowisko się
odbyło, minimalna liczba uczestników musi wynieść 6 osób.

REALIZUJEMY BONY TURYSTYCZNE

MIEJSCE
Współczesny budynek pochodzi z 1978 roku
i w swojej bryle koresponduje z czasami,
w których został zbudowany. Od 2015 roku,
czyli od momentu, kiedy pieczę nad nim
objęli obecni gospodarze, jest on modernizowany, udoskonalany i nabywa nowego
górskiego charakteru.

Część pokojów, w tym wszystkie 2- i 3-osobowe, przygotowaliśmy w wyższym standardzie – z własnymi łazienkami. Natomiast
część, to klasyczne pokoje wieloosobowe z
piętrowymi łóżkami, sprzyjające integracji z
innymi wędrowcami. Dodatkowe łazienki i
y znajdują się na każdym
k żdym piętrze.
pię
sanitariaty

Schronisko obecnie może pomieścić około
80 osób w świeżo wyremontowanych
i oryginalnie zaaranżowanych pokojach.
Ponieważ dla nas góry to nie tylko Beskidy,
a coś znacznie więcej, w schronisku każdy
pokój, wystrojem i indywidualną nazwą
nawiązuje do jednego z górskich
rejonów świata.

ał także
ż przestronną
stronną salę inteObiekt zyskał
jną, infrastrukturę
inf
ę wypoczynkową
gracyjną,
jdziecie u nas m.in kącik
i rodzinną, znajdziecie
zabaw, bibiliotekę gier i książek, piaskownicę, strefę hamakową, mini ściankę wspinaczkową.

Kto będzie
zajmował się
Państwa dziećmi?

Nasza praca jest naszą pasją! A nasze
motto brzmi:

Nie ma dzieci niegrzecznych są
tylko znudzone.
Animatu to firma z 4 - letnim doświadczeniem w animacjach outdoorowych.
Podstawą wszystkich działań jest pasja
i doświadczenie naszych tutorów.
Są oni byłymi lub aktywnymi instruktorami harcerstwa, podróżnikami, pasjonatami gór i dzikiej natury, którzy nieustannie
poszerzają swoje kompetencje z zakresu
pracy z dziećmi. Bliska naszemu sercu
jest idea pedagogiki waldorfskiej w takim duchu wychowujemy też nasze
własne pociechy.

A TAK BYŁO NA
POPRZEDNICH
EDYCJACH!

„

Również skorzystaliśmy z oferty LEŚNA
ODYSEJA! Rewelacyjny obóz leśno-górski
dla najmłodszych (mój ma 3 latka) i
najpyszniejsze jedzenie na świecie
(Schronisko
Przysłop).
ZA
ROK
POWTÓRKA! :):):) Polecam z całego serca!
Magda Lena Walleck

„

Właśnie jesteśmy na kolejnym turnusie z 5,5-latka i
prawie 4-latkiem. To najbardziej relaksujące wakacje
na jakich byłam z dziećmi i najlepsze jedzenie ever.
Już namawiam męża, żeby za rok przyjechać całą
rodziną, bo w tym roku 2-latek z tatą zostali w domu.
Oby więcej takich miejsc i inicjatyw!
Olga Potrzuska

„

„

Zapraszamy do wspólnej
leśnej przygody!
Zapisy wyłącznie mailowo na adres schroniska:
schronisko@przyslop.pl
W treści maila prosimy podać:
Imiona, nazwiska i wiek wszystkich uczestników.
Wybrany termin.
Wybrany typ pokoju.
W mailu zwrotnym potwierdzimy dostępność, przedstawimy kalkulację
oraz prześlemy wszytskie niezbędne dokumenty.

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń do nas!
schronisko@przyslop.pl

facebook.com/przyslop

www. przyslop.pl

facebook.com/animatu
(33) 855 37 15

LESNA

ODYSEJA
w Beskidach

