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TEATRZYKI PLENEROWE DLA DZIECI

Zapraszamy przedszkola, szkoły, wycieczki i półkolonie do wspólnej zabawy
w teatr plenerowy!

Wizyta w Parku Dzieje będzie przygodą, która łączy dobrą zabawę ze sztuką,
kulturą i historią.
Program obejmuje ok. 2,5 - 3h czasu zorganizowanego
przez artystów oraz animatorów.

Warsztaty manualne, w trakcie których dzieci wykonują przedmioty potrzebne
do przedstawienia np. elementy scenografii lub stroju. Wykonana praca jest
również pamiątką, którą dzieci mogą zabrać ze sobą.
Czas na zabawę wykorzystując infrastrukturę Parku m.in.: plac zabaw, gra
quest: „W poszukiwaniu postaci z legend”, strefa łucznicza.
Mini warsztaty teatralne w tematyce polskich legend.
Teatrzyk, w którym dzieci biorą udział.

W programie:
1.

2.

3.
4.

Koszt 55 zł za osobę (grupa minimum 20 osób).
1 bilet na 10 gratis - zazwyczaj dla opiekuna.



WIDOWISKO SOKOLNICZE „NA SKRZYDŁACH”

Zapraszamy na imponujący widowisko dzienne, unikatowe na polską skalę.
Opowieść sokolnicza z drapieżnymi ptakami w roli głównej. Baśniowy spektakl z
wątkiem intrygi, rywalizacji i miłości, osadzony w historycznych realiach polskiego
dworu królewskiego.

Spektakl zostanie odegrany w dwóch terminach przedpołudniowych:
13. Czerwca i 20. czerwca 2023 o godzinie 9.30.

Po spektaklu Spotkanie z Sokolnikiem - czyli opowieści o historii i teraźniejszości
dotyczącej sztuki sokolnictwa w Polsce i na świecie. Sokolnik prezentuje widzom
wybrane dzikie ptaki, które przelatują im nad głowami.
Tak bliski kontakt z doskonale wyszkolonymi drapieżnikami jest
niezapomnianym przeżyciem.

Miejsce ogniskowe i dostęp do atrakcji samoobsługowych gratis!
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Koszt 55 zł za osobę.
Orientacyjny czas pobytu 2,5h 
widowisko sokolnicze wraz z pokazem trwa 1-1,5h).
Spektakl odbędzie się, jeśli zbierze się minimalnie 100 uczestników
(możliwość łączenia grup). 
1 bilet na 10 osób gratis - zazwyczaj dla opiekuna.





DODATKOWO

Zaplanuj więcej czasu dla swojej grupy i do wybranego programu dodaj:

Warsztaty plecionkarskie | koszt: 30 zł od osoby (grupa minimum 20 osób)
"Od patyczka do koszyczka" - warsztaty trwają 90 min.
Wykonane koszyczki dzieci zabierają ze sobą.

Budowanie średniowiecznych katapult oraz bitwa na balony z wodą.
Koszt 10 zł od osoby (odpowiednia dla uczniów od 13 lat).

samodzielne wykonanie drewnianych pamiątek z Parku Dzieje
warsztaty dla Księżniczek i Rycerzy (dzieci wykonują wianki lub tarcze z
herbami rycerskimi).
warsztaty wyplatania makramy
warsztaty upcyclingowe (tworzenie przedmiotów użytkowych lub ozdób)

Warsztaty manualne | koszt: 20 zł od osoby (grupa minimum 20 osób):

Pokazy tresury psów pasterskich i pędzenia owiec, wspólne karmienie owiec
Koszt 10 zł od osoby (grupa minimum 20 osób)

Strefa łucznicza | koszt 12 zł od osoby (grupa minimum 20 osób)



DODATKOWO

zadaszone miejsca, przygotowanie ogniska, drewno, kije | koszt: 4 zł od osoby
(poniżej 20 osób wynajem miejsca ogniskowego wynosi 80 zł)
Wynajem ogniska z menu ogniskowym | koszt: 12 zł od osoby

Wynajem miejsca ogniskowego

Obiad | koszt: od 16 zł

Masz własny pomysł na lekcję w plenerze? Opowiedz nam o tym,
a my Ci pomożemy!

Historyczny park linowy "Nadrzewna Osada", czyli park nawiązujący tematycznie
do dawnych wieków, który zawiera: historyczne artefakty, podwieszony wóz
drabiniasty, nietypowa trasa z ciekawymi zadaniami sprawią, że przeniesiesz się o
kilkaset lat wstecz... i kilka metrów w górę! Atrakcją jest 18 przeszkód, w tym aż dwa
zjazdy linowe. Bezpieczeństwo gwarantuje ciągła - nieprzepinana - asekuracja oraz
przeszkoleni instruktorzy!
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych (minimum szkoła podstawowa).
Koszt 25 zł za osobę przy korzystaniu z programu Parku Dzieje.

Plenerowy escape room "WEHIKUŁ CZASU", czyli...
porywająca gra na terenie Parku polegająca na odkrywaniu faktów i legendarnych
tajemnic wieków | koszt: 10 zł od osoby (odpowiednia dla uczniów od 13 lat)





SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

IMPREZY@PARKDZIEJE.PL

+48 577 228 033 W GODZINACH 8.00-14.00


