Informacje organizacyjne:
zajęcia Akademii Trapera odbywają się w bazie Drogi Do Lasu w Przęsocinie na trasie
Police-Szczecin. Nie musicie martwić się o wynajem autobusu. Baza Drogi Do Lasu znajduje
się zaledwie 800 metrów od przystanku linii numer 107 w Przęsocinie. Jeżeli dysponujecie
własnym transportem, to zapraszamy do skorzystania z parkingu przy Szkole Montessori
ul. Szkolna 1 w Przęsocinie, zaledwie 250 metrów od bazy. Link do mapy:
https://goo.gl/maps/ccUMbLFx2nS2. Nasze zielone strzałki doprowadzą Was na miejsce
warsztatów
wszystkie wyprawy trwają od 3 do 4 godzin.
w trakcie wyprawy przewidujemy przerwę na kanapki i ciepłą herbatę.
niezmiernie ważne jest, aby strój i obuwie dziecka dostosowane były do warunków
pogodowych oraz charakteru zajęć. Dzieci będą dużo się ruszać i brudzić.
koszt udziału jednego dziecka w wyprawie to 40 zł, nauczyciele/opiekunowie bezpłatnie.
Wyjątkiem jest Wyprawa Ptasia, w której udział kosztuje 50 zł od osoby. Cena dotyczy grup
powyżej 20 osób. W przypadku mniejszych grup prosimy o kontakt.
cena obejmuje:
 udział w 3-4 godzinnych warsztatach przyrodniczych prowadzonych
wykwalifikowanego edukatora przyrody
 ciepłe lub zimne napoje lub poczęstunek (w zależności od pory roku)
 ubezpieczenie.

przez

Aby potwierdzić uczestnictwo grupy w warsztatach, prosimy o wpłatę zaliczki w
kwocie 200 zł na rachunek:
Fundacja Podstawa
15160014621839531310000001
Tytułem:
Wyprawa (tytuł), data, imię i nazwisko osoby zgłaszającej
Np: Wyprawa Ptasia, 18.03. Janina Kowalska
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Warsztaty edukacji ekologicznej kojarzą Ci się z wypchanymi zwierzakami i nudnymi
pogadankami o drzewach? Edukatorzy Drogi Do Lasu zmienią całkowicie Twoje podejście.
Zespół Drogi do Lasu to eksperci z różnych dziedzin przyrodniczych. Każde prowadzone przez nich
zajęcia pełne są pasji, poczucia humoru i otwartości na grupę. Podczas warsztatów edukacja zawsze
przeplatana jest zabawą oraz odpoczynkiem - w leśnym hamaku czy na miękkim mchu. Chyba właśnie
dlatego każdy, kto wszedł z nami na Drogę Do Lasu, tak chętnie na nią wraca.

Jedną z ofert edukacyjnych Drogi Do Lasu jest Akademia Trapera, czyli nowatorskie warsztaty
survivalowo-przyrodnicze dla grup zorganizowanych.

Na warsztatach Akademii Trapera nie tylko dowiecie się wielu ciekawostek ze świata roślin i zwierząt,
ale przeżyjecie niesamowitą przygodę, podczas której wolno schodzić ze szlaku, wolno smakować
leśnych ziół i owoców, wolno dotknąć ropuchę, wspiąć się na drzewo, czy zamoczyć stopy w leśnym
potoku. Tak wyglądało nasze - edukatorów przyrody - dzieciństwo i nie wyobrażamy sobie lepszego
sposobu na kontakt z przyrodą.

Warsztaty przyrodniczo-survivalowe w Akademii Trapera:
organizowane są w formie 3-4 godzinnych wypraw,
przeznaczone są dla dzieci od lat 5 do 15 lat. Program dostosowujemy do wieku uczestników,
tak aby zarówno maluchy, jak i młodzież wyniosły z naszych zajęć jak najwięcej,
nie ma sal i ławek. Szkołą jest las i łąka. Gdy spadnie deszcz, przenosimy się do naszej wiaty,
gdzie w cieple ogniska kontynuujemy zajęcia,
na każdej z wypraw zapraszamy uczestników do wspólnego ogniska - zwykle rozpalanego przez
dzieci biorące udział w Wyprawie. Zapewniamy wodę i ciepłe napoje.
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Oferta Akademii Trapera 2017/2018
Wyprawa Ptasia
Niepowtarzalna okazja, aby pod okiem ornitologów wziąć udział w obrączkowaniu
łapanych w sieci ptaków. W trakcie warsztatów wykonamy proste karmniki,
dowiemy się, jaki pokarm najlepiej podawać zimującym ptakom, nie zabraknie
wyprawy z lornetkami, rozgrzewających zabaw ruchowych i ciepłej herbatki z ogniska.
Wyprawa organizowana jest od listopada do marca.
Wyprawa Tropicieli
Warsztaty rozpoznawania zwierzęcych śladów spodobają się każdemu młodemu
traperowi. Poruszać się będziemy wąskimi zwierzęcymi ścieżkami biegnącymi przez
malownicze wąwozy Puszczy Wkrzańskiej, wspinać na wysokie wzgórza
i przeprawiać przez leśne źródliska. Warsztaty fantastycznie rozwijają uważność
i spostrzegawczość - po nich wyjście do lasu już nigdy nie będzie nudne.
Wyprawa organizowana jest przez cały rok.

Wyprawa Robalowa
Fascynujący świat owadów zadziwia swoją różnorodnością. Nasi eksperci wykorzystując
naukowe metody odłowu owadów i innych drobnych bezkręgowców, z bardzo bliska
pokażą Wam te stworzenia. Jedne w dużym powiększeniu będą się Wam kojarzyć z
głównymi bohaterami filmów o kosmitach. Inne urzekną Was pięknem i kolorami. W
trakcie tej wyprawy również nie zabraknie gier i zabaw, tym razem z dreszczykiem.
Wyprawa organizowana jest od kwietnia do października.

Wyprawa Gadzio-płazia
Gady i płazy to zwierzaki, które nie cieszą się dobrą sławą. Zrobimy wszystko, aby to
zmienić. Wystarczy zajrzeć głęboko w oczy napotkanej ropuszce, dotknąć skóry
zaskrońca, aby przekonać się, że nie jest obślizgły. Uświadomimy uczestnikom
Akademii Trapera jak ważną rolę w naszym świecie odgrywają te piękne zwierzęta.
Na tę wyprawę warto zabrać kalosze lub obuwie do chodzenia w wodzie.
Wyprawa organizowana jest od kwietnia do października.

Wyprawa Ziemna
O norach, korzeniach, minerałach, długich korytarzach i wielu stworzeniach żyjących
pod powierzchnią ziemi oraz o pewnym zakopanym skarbie dowiecie się na Wyprawie
Ziemnej. Piasek w butach i dobra zabawa gwarantowane!
Wyprawa organizowana jest od marca do października.
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Wyprawa Łąkowa
Łąka to niesamowita bioróżnorodność i na niej skupimy się podczas tej wyprawy. To
co wydaje się skupiskiem traw, tak naprawdę jest domem dla tysięcy organizmów i
potężnym placem zabaw dla uczestników naszych warsztatów. Jak zbadać dobrą
kondycję łąki w najprostszy i najbardziej przyjemny sposób? Tego dowiecie się na
Wyprawie Łąkowej.
Wyprawa organizowana jest od kwietnia do października.

Wyprawa Grzybowa
Czy wszystkie grzyby mają kapelusze? Dlaczego jedne są miękkie jak galareta, a
inne twarde jak drewno? Podczas tej wyprawy opowiemy Wam o znaczeniu
grzybów w przyrodzie i naszym życiu, o tym kto je zjada i kogo one zjadają oraz o
największym śmierdzielu w lesie.
Wyprawa organizowana jest od czerwca do listopada.

Wyprawa Zielarska
Słyszeliście o Dzikiej Kuchni? Ta Wyprawa sprawi, że nawet niejadki pokochają
zieleninę. Na tej wyprawie opowiemy Wam o roślinach: słodkich, gorzkich, kwaśnych i
pikantnych, tych zdrowych i tych trujących, a nawet o kwiatkach, które wybuchają!
Oprócz zajadania w trakcie warsztatów wspólnie upichcimy też coś zielonego na
ognisku.
Wyprawa organizowana jest od kwietnia do października.

Wyprawa Survivalowa
Jak rozpalić ogień bez zapałek? Co zrobić, kiedy zgubimy się w lesie? Z czego
przyrządzimy ciepły i pożywny posiłek? Na te poważne pytania odpowiemy w bardzo
niepoważny sposób na Wyprawie Survivalowej.
Wyprawa organizowana jest przez cały rok.

Wyprawa Liściowa
Czy wiecie jak czuje się jeż śpiący w stercie liści? Będzie okazja aby się o tym
przekonać bo wspólnie zbudujemy szałas z liści i oddamy skok do wielkiego liściowego
basenu. Oprócz tego na wyprawie nie zabraknie ciekawostek o liściach małych,
dużych, włochatych i zupełnie gładkich. Oczywiście zapewnimy liściową przekąskę i
ognisko!
Wyprawa organizowana jest od października do listopada.
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