OFERTA WARSZTATOWO-WYCIECZKOWA
DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
INTERAKTYWNE, AUTORSKIE SPACERY PO POZNANIU
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CZTERY ŻYWIOŁY I DWA KOZIOŁKI
GWAROWYM SZLAKIEM
OD STAREGO MARYCHA

ODKRYWAJ
TAJEMNICE POZNANIA

DO ZYGI LATARNIKA

Bawimy się sztuką i historią w
KATEDRALNYM SZLAKIEM PASTERZY,
KRÓLÓW I BISKUPÓW

towarzystwie dawnych mieszkańców
Poznania i towarzyszących im

PELAGIA ZAPRASZA NA SPACER
ALEJAMI MARCINKOWSKIEGO

tajemniczych stworzeń.

CZTERY ŻYWIOŁY I DWA KOZIOŁKI
OFERTA OBEJMUJE 5 RÓŻNYCH SPOTKAŃ
Z DAWNYM POZNANIEM
(JEDEN WARSZTAT I CZTERY WYCIECZKI)
OPARTYCH NA ZABAWIE Z KSIĄŻKĄ
„CZTERY ŻYWIOŁY I DWA KOZIOŁKI”

y
ar
St

k
ne
Ry

ice
ol
k
i o

Warsztaty "Jak Poznań zbudowano i jak się w nim mieszkało…”
Cztery (4!) kolejne wycieczki plenerowe wokół Starego Rynku,
prowadzące żywiołowymi szlakami – WODY, OGNIA, POWIETRZA i ZIEMI
Rekomendowany wiek: przedszkolaki, klasy I - IV
Całkowity koszt 5 spotkań:
68 zł/dziecko (w tym własna książka)

Zajęcia prowadzi
Agnieszka Idziak,
autorka książki, historyk,
licencjonowany przewodnik
miejski po Poznaniu

O KSIĄŻCE
Interaktywny przewodnik dla młodych, ale również starszych
odkrywców Poznania i Starego Rynku.
Książka jest czarno-biała, i tylko od czytelnika zależy, jak będzie
ostatecznie wyglądała. Można zostać jej współautorem i stworzyć
swą niepowtarzalną, artystyczną wersję. Książka jest pełna
zagadek, zadań i ciekawostek.
Można z nią pracować w szkole, poczytać w domu oraz z jej
pomocą zabrać na wycieczkę babcię i dziadka.
To przewodnik dla całej rodziny!

PLAN SPOTKAŃ

Czas trwania każdego ze spotkań to ok. 60 min.
Sposób prowadzenia warsztatów zostaje dopasowany
do wieku i zasobu wiedzy uczestników.
Terminy wycieczek można rozłożyć w dowolnie wybranym
czasie, również w godzinach popołudniowych, także z
udziałem rodziców dzieci (bez dodatkowych kosztów).
Płatności po każdym ze spotkań = 28+10+10+10+10

Spotkanie 1

Warsztaty "Jak Poznań zbudowano i jak się w nim mieszkało…”
Spotkanie polega na wspólnej zabawie, podczas której budujemy - otoczony murami - stary Poznań.
Miasto tworzymy na podstawie ilustracji książkowej, przedstawiającej najstarszy, znany widok Poznania.
W czasie zabawy dzieci dowiedzą się jak wyglądały miasta oraz kto w nich mieszkał, gdzie znajdowały się
najważniejsze budynki i dlaczego niechętnie opuszczano miejskie mury.
Warsztaty są świetnym wprowadzeniem do dalszej zabawy z książką „Cztery żywioły i dwa koziołki”
i najlepszym wstępem do zwiedzania okolic poznańskiego Starego Rynku.
Po każdym ze spotkań, dzieci otrzymują propozycję pracy z książką, co utrwala ich wiedzę i przygotowuje do
dalszych wędrówek po Poznaniu.

Zapewniamy:
spotkanie w placówce zamawiającej (bezpłatny dojazd
autorki w granicach aglomeracji poznańskiej)
własne klocki i gadżety potrzebne do zabawy
dla każdego dziecka: własna książka "Cztery żywioły i
dwa koziołki"
dla grupy - zestaw 4 pacynek na palec przedstawiających
cztery żywioły (do wykorzystania podczas wycieczek)
dla nauczyciela - książka gratis

Koszt spotkania: 28,00 zł/ za dziecko

Spotkanie 2

Koszt : 10,00 zł/ za dziecko

Wycieczka wokół Starego Rynku w Poznaniu: SZLAKIEM OGNIA
Rozmawiamy o ogniu w Poznaniu, przestępcach, kacie, koziołkach, latarnikach i o pięknej księżnej Ludgardzie.
Poszukamy smoków, strażaków, słońca, światła, miejskich murów. Przyjrzymy się też drzewu, które nie boi się
ognia! Profesjonalne wsparcie w prowadzeniu wycieczki zapewnia pacynka Pan Płomyk.

Spotkanie 3

Koszt : 10,00 zł/ za dziecko

Wycieczka wokół Starego Rynku w Poznaniu: SZLAKIEM ZIEMI
Rozmawiamy o archeologach, zaginionych skarbach i tak przyziemnym zajęciu jakim jest handlowanie.
Szukamy węży i uczymy się używać woskowych tabliczek. Profesjonalne wsparcie w prowadzeniu wycieczki
zapewnia pacynka Ziemek.

Spotkanie 4

Koszt : 10,00 zł/ za dziecko

Wycieczka wokół Starego Rynku w Poznaniu: SZLAKIEM WODY
Rozmawiamy o wodzie, rybach, fontannach i o powodziach. Poszukamy syrenek i znanego już z warsztatów,
planu Poznania. Ubierzemy też Bamberkę. Profesjonalne wsparcie w prowadzeniu wycieczki zapewnia pacynka
Pan Kropla.

Spotkanie 5

Koszt : 10,00 zł/ za dziecko

Wycieczka wokół Starego Rynku w Poznaniu: SZLAKIEM POWIETRZA
Rozmawiamy o dobrym i złym powietrzu, o orłach, krukach, gołębiach, kurkach dachowych, pelikanie…
Profesjonalne wsparcie w prowadzeniu wycieczki zapewnia pacynka Pani Chmurka.

Wycieczki "Cztery żywioły i dwa koziołki" rozpoczynają się przed ratuszem, przy fontannie Prozerpiny,
w miejscu gdzie spotykają się cztery żywioły.
Po każdej wycieczce dzieci otrzymują pieczątkę w przewodniku, potwierdzającą zaliczenie szlaku.

GWAROWYM SZLAKIEM
OD STAREGO MARYCHA
DO ZYGI LATARNIKA
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Miejsce spotkania: przy pomniku Starego Marycha u zbiegu ulic Półwiejskiej i Strzeleckiej

Rekomendowany wiek: klasy 0 - VIII; szkoły średnie
Porozmawiamy o Poznaniakach i ich życiu w dawnym XIX i XX wiecznym
mieście. W czasie zabawy w parku poznamy przydatne gwarowe zwroty,
zjemy sznekę z glancem, sprawdzimy na co wydawano bejmy na rynku i
jak bawiły się gzuby w czasie szkolnych przerw.
Spacer zakończymy w „gazowym fyrtlu” gdzie swoją historię opowie nam
latarnik Zyga a siedzący nieopodal Ignacy Łukasiewicz zapali dla nas
funckę.
Wycieczka będzie przeplatana zabawami i nauką gwary.

Koszt: 20 zł/ dziecko (w tym okolicznościowy poczęstunek)

Wycieczka dopasowana
do wieku i zasobu wiedzy
uczestników

Zajęcia prowadzi
Agnieszka Idziak,
autorka książki, historyk,
licencjonowany przewodnik
miejski po Poznaniu

KATEDRALNYM SZLAKIEM
PASTERZY,
KRÓLÓW I BISKUPÓW

a

ńsk

a
zn
po

a
80
dr
k.
te
o
a
:
K
ia
an
w
tr
as
z
c

Miejsce spotkania: przed głównym wejściem do poznańskiej katedry na Ostrowie Tumskim

Rekomendowany wiek: klasy 0 - VIII; szkoły średnie
Czy widzieliście kiedyś pasterzy i wiecie jakimi zwierzętami się opiekują?
Tym razem poszukamy ich nie na zielonych pastwiskach ale w mrocznych
murach katedry.

Wycieczka dopasowana
do wieku i zasobu wiedzy
uczestników

Nauczymy się rozpoznawać atrybuty królów, biskupów i świętych.
Przydadzą się nam latarki!

Koszt: 20 zł/ dziecko + bilety wstępu do podziemi katedry
(2,5 ulgowy i 3,5 normalny)

Zajęcia prowadzi
Agnieszka Idziak,
autorka książki, historyk,
licencjonowany przewodnik
miejski po Poznaniu
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PELAGIA ZAPRASZA
NA SPACER
ALEJAMI MARCINKOWSKIEGO
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Miejsce spotkania: Aleje Marcinkowskiego – między starym gmachem Muzeum Narodowego a Placem Wolności

Rekomendowany wiek: klasy IV - VIII; szkoły średnie
Pelagia urodziła się w roku 1899 w Poznaniu, rządzonym przez Wilhelma II.
Trzy lata później, cesarz po raz pierwszy zwrócił uwagę na jej rodzinę. Od
tej pory ich losy splatały się zaskakująco często.
Na wycieczce spotkamy się z Pelagią z roku 1918. Nie wiedziała jeszcze
wtedy, że za kilka miesięcy przynosząc jedzenie dla walczących w
Powstaniu Wielkopolskim braci, wystąpi otwarcie przeciw cesarzowi.
Z Pelagią pospacerujemy Alejami Marcinkowskiego przy których mieszkała.
Spojrzymy na nie z perspektywy historii jej rodziny i postaci, które można
tam spotkać: pięknej pani o trudnym imieniu opiekującej się wężami,
człekokształtnej istoty z żydowskich legend, morskich stworzeń i lekarza,
który potrafił pokonać morowe powietrze.
Czeka też na nas zabawa popularna wśród dzieci spacerujących Alejami w
dawnym Poznaniu.
Koszt: 20 zł/ dziecko

Wycieczka dopasowana
do wieku
i zasobu wiedzy
uczestników

Zajęcia prowadzi
Agnieszka Idziak,
historyk, przewodnik
po Poznaniu, wnuczka Pelagii
i powstańców wielkopolskich

