Ramowy program zielonej szkoły
Zielona Szkoła Bajkowa Akademia na Zamku w Mosznej – 3 dni

Zamek w Mosznej
Zamek Moszna słynie w kraju i za granicą ze swojego niepowtarzalnego uroku za sprawą bajkowej
architektury. Tę zawdzięcza głównie kolejnym etapom rozbudowy, rozciągniętym przez kolejne stulecia, a
także fantazji i rozmachowi budowniczych, który sięga dwóch skrzydeł Zamku, 99 wież i 365 pomieszczeń.
Do Zamku przylega odrestaurowana oranżeria, a wokół roztacza się kompleks parkowy, w którym podziwiać
można kilkusetletnie dęby i lipy oraz ponad stuletnie azalie.
Dziś zabytkowe wnętrza Zamku zachwycają przybywających tłumnie turystów, dla których wizyta jest
niezapomnianym przeżyciem. Teraz takim przeżyciem może stać się również dla dzieci, doświadczających
fascynujących przygód w bajkowym świecie podczas Zielonej Szkoły. Baśniowa atmosfera zamkowych
pomieszczeń i ich wyjątkowy klimat sprzyja zabawie, odpoczynkowi, ale także nauce i podejmowanym
wyzwaniom zajęć dydaktycznych dzięki infrastrukturze i wyposażeniu Zamku.
Oferta Zielonej Szkoły
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zielonej Szkoły na Zamku w Mosznej. 3-dniowy pobyt „Bajkowa
Akademia" obfituje w wiele atrakcji związanych z bohaterami, miejscami i sytuacjami znanymi dzieciom z
bajek, filmów i książek - w tym także szkolnych lektur.
Zakwaterowanie w przytulnych komnatach zamkowych pozwala doświadczyć ich niesamowitej atmosfery,
która na długo zapadnie w pamięci i wyobraźni najmłodszych uczestników pobytu. Zajęcia dydaktyczne
dostosowane tematycznie wykorzystują zalety miejsca – pomieszczeń pałacowych i ich historii, rozległego
zabytkowego parku, a także sąsiadującej stadniny koni. Ciekawe przedmioty z poprzednich epok sprzyjają
rozwojowi zainteresowań, pozostawiając ślad pozytywnych wrażeń

Przebieg pobytu - Dzień 1
Przyjazd do Bajkowej Akademii
•Zakwaterowanie w bajkowych pokojach
•Obiad
• Przywitanie Bajkowej Akademii połączone z podwieczorkiem:
- przywitanie z postaciami z bajek,
- przygotowanie własnej wizytówki
- spisanie zasad Członów Akademii z wykorzystaniem "burzy mózgów"
- karaoke – z piosenkami z różnych bajek
•Kolacja
•Wieczorne zwiedzanie bajkowych zakątków, czyli śladami dawnych mieszkańców Zamku
Przebieg pobytu - Dzień 2
•Śniadanie
•W świecie koni - zwiedzanie stadniny koni w Mosznej, przejazd bryczką, zajęcia teoretyczne w pigułce
•Obiad
•Savoir vivre połączony z lekcją eliksirów Akademii Pana Hrabiego:
- nauka dobrych manier przy stole, zasad nakrywania do stołu oraz podstawowych zasad savoir vivre
- lekcje wytwarzania magicznych eliksirów
- gry i zabawy (np. Puszczanie gignatycznych baniek mydlanych, walki na bezpieczne bronie)
•Kolacja
•Bajecznie i wesoło, czyli dyskoteka w Bajkowej Akademii
Przebieg pobytu - Dzień 3
•Śniadanie
•Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego – scenariuszowa gra terenowa
•Obiad
•Uroczyste pasowanie uczestników zielonej szkoły na Członka Bajkowej Akademii
•Pożegnanie z Bajkową Akademią

