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•  Promocje 3 Pory Roku - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)�
• Promocje 3 Pory Roku - łączą się z promocjami ze str. 3.

„Mały farmer”
Obóz farmerski dla najmłodszych • 8 -13 lat

Program:
w gospodarstwie: poznanie narzędzi i urządzeń rolniczych, opieka 
i zabawa ze zwierzętami domowymi (kury, króliki, świnie, krowy, psy, 
koty, kozy), czyszczenie obory, karmienie świń i kur, zbieranie jajek, 
oporządzanie królików, układanie drewna, wyciąganie wody ze studni 
i transport wody na szondach, pranie rzeczy szarym mydłem na starej 
tarce, robienie pamiątek z siana, słomy i innych płodów rolnych�

na polu i łące: prowadzenie traktora (z instruktorem), zdjęcia w ka-
binie kombajnu, poznanie różnych odmian zboża, pomoc przy siano-
kosach lub żniwach, pokaz koszenia kosą, nauka wiązania zboża lub 
przewracania siana, zabawy w sianie�

w warzywniku: rozpoznawanie i zbieranie warzyw i owoców, pie-
lęgnacja grządek (sadzenie, plewienie, okopywanie, podlewanie)�

w wiejskiej kuchni (wszystko z własnoręcznie zebranych produk-
tów): smażenie jajecznicy, robienie sera ze szczypiorkiem, wyrabia-
nie ciasta drożdżowego i wypiek ciasta z owocami, kiszenie ogórków, 
pokaz wyrabiania masła, śmietany i białego sera, wyciskanie soków 
warzywnych i owocowych, gotowanie kompotów, przygotowywanie 
sałatek, surówek i galaretek, smażenie naleśników, pestkowanie wi-
śni i czereśni, przygotowanie koktajlu owocowego�

w lesie: zielarstwo - rozpoznawanie jadalnych roślin, grzybów 
i tropów zwierząt, zbieranie runa leśnego, wędkowanie, nauka sa-
modzielnego przygotowywania posiłków na leśnych biwakach, edu-
kacyjna audiowycieczka - aktywne poznawanie lasu (rozpoznawanie 
śpiewu ptaków i odgłosów zwierząt)�

w sadzie: zbieranie jabłek, wiśni i czereśni�

w dawnej wsi: aktywne poznanie starych, ginących zawodów 
dawnej wsi:
•  spotkanie z garncarzem i warsztaty lepienia w glinie, poznanie 

metod garncarskich, samodzielne wykonanie produktów z gliny 
garncarskiej�

• pokaz piekarstwa, własnoręczny wyrób podpłomyków�
• wiejska zagroda (kozy, kury, króliki)�

w dawnej kopalni: zwiedzanie pozostałości po jedynej w Polsce 
północnej podziemnej kopalni węgla brunatnego, spotkanie z du-
chem kopalni - Skarbnikiem, poszukiwanie skarbu górnika Wilhel-
ma, interaktywna przygoda w Starej Maszynowni (górnicza wioska 
z Borów Tucholskich sprzed 100 lat), samodzielny wyrób czako - ga-
lowego nakrycia głowy górnika; wygraj kopalnię (fabularna gra 
terenowa) - wcielanie się w postacie z XIX-wiecznej, przemysłowej 
wioski górniczej, rozwiązywanie zagadek i odkrywanie tajemnic; 
stare kino: pokaz krótkich, niemych filmów z XIX wieku�

gry i zabawy z przeszłości: stara kręgielnia, labirynt kulkowy, sensorycz-
na ścieżka „Bosego Antka”, strzelanie z procy i inne historyczne zabawy�

sport i rekreacja: turnieje sportowe, wycieczki kajakowe i rowero-
we, strzelanie z proc i łuków, kąpiele w jeziorze i zabawy na dętkach 
(pod opieką ratownika wodnego), zajęcia taneczno-muzyczne, robienie 
„gniotek”, baloniada, ogniska z pieczeniem kiełbasy; elementy alpini-
styki: wspinaczka po skrzynkach i zjazd „kolejką tyrolską”�

Od uczestników wymagana jest umiejętność jazdy na dwuko-
łowym rowerze.

Realizacja programu obozu będzie dostosowana do indywi-
dualnych możliwości większości uczestników.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod fachową opieką wy-
chowawców (1/10os), ratowników wodnych i instruktorów.

Każdy uczestnik otrzyma „farmerski medal”.

Cena podstawowa Promocje 3 Pory Roku

Turnus I - V Turnus VI
ZiMoWa WioSEnna lETnia

20.12 - 09.02 24.02 - 05.04 20.04 - 31.05
1.999 zł X 1.849 zł 1.899 zł 1.949 zł

X 1.649 zł 1.499 zł 1.549 zł 1.599 zł


