Bałtowski Kompleks Turystyczny dzięki ogromnej różnorodności atrakcji oraz wyjątkowemu położeniu geograficznemu oferuje program zajęć edukacyjnych przygotowanych
w oparciu o podstawę programową.

Uczymy poprzez zabawę i doświadczenie
w swobodnej atmosferze, w otoczeniu przyrody.
Spotkajmy się w Bałtowie na oryginalnych lekcjach przyrody, historii czy paleontologii. My
dopasujemy materiał do wieku dzieci i młodzieży, przeprowadzimy ciekawe zajęcia, kreatywne warsztaty i gry terenowe. Ty - Drogi Nauczycielu będziesz z radością obserwował zaangażowanie uczniów w zdobywanie wiedzy!
Do zobaczenia!
Pakiety edukacyjne zajmują od 3 do 4 godzin, dają więc możliwość rozbudowy o pozostałe, wybrane atrakcje kompleksu, posiłek czy czas wolny dla uczniów.
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NA TROPIE PRZYGODY

HISTORIA
RYCERSKIM SZLAKIEM

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I-IV
Dzieci wcielają się w rolę młodych kadetów.
Pod okiem przewodnika będą przygotować się do zaszczytnej
służby i po ukończeniu wszystkich
etapów zostaną pasowani na rycerzy i rycerki.

TRZY ETAPY PRZYGOTOWAŃ
Sucha zaprawa – GRA w WERSJI MEGA
Uczestnicy będą podzieleni na grupy i zagrają w maxi grę
planszową. Zadania będą nawiązywać do topografii Polski
w Miniaturze. W ten sposób zawodnicy zdobywają wiedzę
o wybranych zamkach ale też będą umieli umiejscowić je
we właściwych regionach kraju. Kolejnym zadaniem jest wykorzystanie zdobytych informacji będą musieli następnie
wykorzystać w praktyce zapamiętując i odszukując odpowiednie miniatury.

Ćwiczenie umysłu – TEST W TERENIE
Zamki i rycerze w średniowieczu. W trakcie zwiedzania uczestnicy poznają podstawowe zasady „Kodeksu
rycerskiego” oraz znaczenie elementów rycerskiego
stroju. Odkryją także mocne i słabe punkty w elementach
obronnych średniowiecznych zamków.

Ćwiczenie charakteru – GRA TERENOWA
W ramach której śmiałkowie muszą przejść szereg prób.
Wśród wyzwań, przed którymi staną będzie między innymi
odszukanie różnic i podobieństw między zamkami, obmyślenie najskuteczniejszego sposobu zdobycia wybranych
zamków, odnalezienie ukrytego skarbu, czy pokonanie
smoka. Bardzo ważne! Prawdziwy rycerz musi wykazać się
uporem, umiejętnościami, ale również współpracą. Tylko
pracując zespołowo osiągnięcie upragniony cel!
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ŻAKOWSKIM SZLAKIEM

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. V - VIII
Celem zabawy jest, aby uczestnicy pod okiem przewodnika
otrzymali przyjęcie w poczet żaków.
Mogą to osiągnąć tylko po zakończeniu wszystkich
etapów gry, wykazując się odpowiednimi umiejętnościami,
wiedzą, ale również grą zespołową.

TRZY ETAPY PRZYGOTOWAŃ
Wyobraźnia i pamięć – SUCHA ZAPRAWA
Uczestnicy podzieleni na grupy grają w maxi grę planszową nawiązująca do topografii Polski w Miniaturze i w ten
sposób zdobywają wiedzę o niektórych zamkach i ich ułożeniu w Polsce w Miniaturze. Zdobyte informacje będą
musieli następnie wykorzystać w praktyce zapamiętując
i odszukując odpowiednie miniatury.

Rozsądek – TEST W TERENIE
Do wyboru jeden z dwóch tematów:
•Złoty wiek kultury polskiej. Osiągnięcia architektury
i sztuki na przykładzie wybranych zamków.
•Stosunki polsko-krzyżackie od XIII do XVI wieku.

Rozum – GRA TERENOWA
Gra terenowa, której celem jest pomoc w rozumieniu trudnych słów z języków obcych. Uczestnicy gry odszukają,
ukryte na tablicach opisowych zamków, istotne dla kultury i historii słowa wywodzące się głównie z Łaciny i Greki.
Słowa te będzie trzeba wpisać do specjalnej krzyżówki.
Każde słowo potrzebne do rozwiązania ukrytego hasła
wprowadza uczestników na ścieżkę poznawania kultury
średniowiecznej i renesansowej. Bardzo ważne! Tylko
współpraca pomiędzy poszczególnymi grupami/zespołami
doprowadzi Was do sukcesu!
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NA TROPIE PRZYGODY

PRZYRODA
MŁODZI ODKRYWCY

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. I-IV
Pod opieką przewodnika odkryjecie niezwykłe
tajemnice natury. Zadania składają się z czterech aktywności
- czeka Was przejazd po safari, spacer wśród egzotycznych
zwierząt i wędrówka dzikim wąwozem pełnym skarbów.
Ahoj przygodo!

TRZY ETAPY PRZYGOTOWAŃ
„Zgadnij skąd jestem”
– WYPRAWA SAFARI „ZWIERZYNIEC GÓRNY”
W niezwykłą podróż po bałtowskim safari udacie się na
pokładzie amerykańskiego schoolbusa. Młodzi odkrywcy
uczą się rozpoznawać zwierzęta żyjące na różnych kontynentach oraz zwracać uwagę na cechy charakterystyczne
tych zwierząt.

„Pan żubr we własnej osobie”
– SPOTKANIE OKO W OKO Z ŻUBRAMI
Zwierzyniec Bałtowski to ostoja żubra. Te majestatyczne
zwierzęta mają się tutaj wyjątkowo dobrze. Dzięki naszej
żubrówce macie niecodzienną możliwość by stanąć oko
w oko z tymi niezwykłymi zwierzętami. Nasz przewodnik
opowie mnóstwo ciekawostek na temat tego gatunku.

Młody Opiekun Zwierząt – GRA TERENOWA
W czasie zabawy uczestnicy mogą wczuć się w rolę opiekunów Zwierzyńca Dolnego; poznają swoich podopiecznych;
będą musieli odgadnąć czym dane zwierzęta się żywią oraz
w jaki sposób odbywa się ich karmienie; rozwiążą także
wiele zagadek związanych z mieszkańcami dolnej części
Zwierzyńca.
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WYTRWALI BADACZE

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. V - VIII
Pod opieką przewodnika odkryjecie niezwykłe tajemnice
natury. Zrozumiecie jak wielka odpowiedzialność spoczywa na
nas wszystkich, by chronić przyrodę dla naszego wspólnego
dobra. Zadania składają się z czterech aktywności - czeka Was
przejazd po safari, spacer wśród egzotycznych
zwierząt i wędrówka dzikim wąwozem pełnym skarbów.

TRZY ETAPY PRZYGOTOWAŃ
Przystosowanie zwierząt roślinożernych do różnych środowisk – WYPRAWA SAFARI „ZWIERZYNIEC GÓRNY”
W czasie podróży schoolbusem uczestnicy opanowują
elementy ekologii i uświadamiają sobie potrzebę ochrony
bioróżnorodności.

Żubr – król polskich lasów – LEKCJA W W TERENIE
Uczestnicy staną oko w oko ze stadem bałtowskich żubrów i odkryją jakie wymagania musiał spełnić Zwierzyniec
Bałtowski, by zająć się ich opieką. Dowiedzą się dlaczego
imiona wszystkich bałtowskich żubrów rozpoczynają się na
Po-; poznają niezwykłe dzieje tych zwierząt i uzmysłowią sobie, jak niewiele brakowało, by podzieliły one los
dinozaurów i uległy zagładzie; dowiedzą się jakim szacunkiem otaczano żubry na ziemiach polskich i jak udało się je
uratować; uświadomią sobie czym jest Czerwona Księga
oraz jakie formy przybiera ochrona tych zwierząt.

Młody Opiekun Zwierząt – GRA TERENOWA
W czasie zabawy uczestnicy mogą wczuć się w rolę opiekunów Zwierzyńca Dolnego; poznają swoich podopiecznych;
będą musieli odgadnąć czym dane zwierzęta się żywią oraz
w jaki sposób odbywa się ich karmienie; rozwiążą także
wiele zagadek związanych z mieszkańcami dolnej części
Zwierzyńca.
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NA TROPIE PRZYGODY

PALEONTOLOGIA
JAK WYTROPIĆ DINOZAURA
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Pod opieką przewodnika zamienicie się w detektywów,
którzy próbują swych sił w odczytywaniu śladów
z odległej przeszłości.
Wasza detektywistyczna przygoda
podzielona jest na trzy etapy.

TRZY ETAPY PRZYGOTOWAŃ
Wędrówka szlakiem dinozaurów
– JURAPARK ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
Podczas wędrówki poznajcie najciekawsze grupy wymarłych zwierząt, poznacie najważniejsze odkrycia
paleontologiczne, których dokonali Polacy. Przeniesiemy Was w świat sprzed milionów lat. Dowiecie się wielu
ciekawostek na temat życia i zagłady dinozaurów.

„W poszukiwaniu śladów życia na Ziemi”
- WARSZTATY
Podczas zajęć młodzi detektywi dowiedzą się czym są
skamieniałości i jak powstają, uświadomią sobie na czym
polega praca tropiciela śladów życia, staną się uczestnikami zabawy edukacyjnej polegająca na poszukiwaniu
rozpoznawaniu i preparowaniu skamieniałości.

Odkrywamy ślady dinozaurów w Bałtowie
– GRA TERENOWA
W czasie zabawy uczestnicy mogą wczuć się w rolę prawdziwych odkrywców przeszłości – w oparciu o wskazówki będą rozwiązywać zadania, by wykorzystać zdobytą do
tej pory wiedzę. Dzięki pracy zespołowej uda się dokonać
wielkiego odkrycia.
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ŚLADAMI
ŚWIĘTOKRZYSKICH DINOZAURÓW
DLA SP KL. VI – VIII I SZKÓŁ ŚREDNICH

Zajęcia zapoznają uczniów szkół ponadpodstawowych z
wynikami trwających od lat 50. XX wieku poszukiwań skamieniałości świętokrzyskich dinozaurów ukazując równocześnie
tajniki warsztatu paleontologa. Zajęcia składają się z części
teoretycznej i praktycznej oraz gry terenowej.

TRZY ETAPY PRZYGOTOWAŃ
WĘDRÓWKA EDUKACYJNA
• historia poszukiwań skamieniałości dinozaurów w Górach świętokrzyskich,
• hipoteza tzw. Wyspy Liszkowskiego,
• wyniki najnowszych badań dotyczących tzw. Czarciej
stopki w Bałtowie,
• najciekawsze odkrycia „dinozaurologiczne” na obszarze naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
ziemi świętokrzyskiej.

WARSZTATY W TERENIE
• badanie tropów dinozaurów dostępnych in situ na terenie Bałtowa (Żydowski Jar, Czarcia Stopka),
• analizę znajdujących się na terenie JuraParku Bałtów
autentycznych tropów dinozaurów z Szydłówka (JuraPark),
• prezentację unikatowego pod w skali światowej śladu
siedzącego dinozaura (JuraPark),
• analizę odlewów tropów świętokrzyskich dinozaurów.

Paleontolog na tropie – GRA TERENOWA
W czasie gry, w oparciu o uzyskaną wcześniej w JuraParku
wiedzę oraz otrzymane wskazówki uczestnicy będą mogli
stać się tropicielami bałtowskich dinozaurów i dotrzeć
do znajdujących się na terenie Bałtowa najprawdziwszych
tropów pozostawionych przez „straszne jaszczury. Dzięki
pracy zespołowej uda się dokonać wielkiego odkrycia.
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DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
„NA TROPIE PRZYGODY”

HISTORIA PRZYRODA PALEONTOLOGIA
PARK ROZRYWKI BEZ LIMITU!
Na wesoło – PARK ROZRYWKI
Po tak wytężonej pracy, każdy zasługuje na relaks. Do Waszej dyspozycji oddajemy Park Rozrywki bez
ograniczeń czasowych.
Prosimy zwracać uwagę na regulaminy urządzeń, które określają wiek, wagę i inne warunki – to wszystko dla komfortu zabawy
i Waszego bezpieczeństwa.

Życzymy wspaniałej zabawy!
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CENNIK
NA TROPIE PRZYGODY

HISTORIA

NA TROPIE PRZYGODY

PRZYRODA

NA TROPIE PRZYGODY

PALEONTOLOGIA
50 zł/os.
Czas realizacji pakietów „Na tropie przygody” do 3 godz. + czas wolny w Parku Rozrywki (w pakiecie)

CHCESZ ZAPEWNIĆ SWOIM UCZNIOM
JESZCZE WIĘCEJ WRAŻEŃ?
Uzupełnij Pakiet Edukacyjny „Na tropie przygody” o dodatkowe atrakcje:

PAKIET EDUKACYJNY MINI - 32 zł/os.
Atrakcje w Pakiecie:

•Jura Park* •Muzeum Jurajskie •Prehistoryczne Oceanarium
•Zwierzyniec Górny (przejazd schoolbusem) + Dolny (wycieczka piesza) - 17 zł/os.
•Sabatówka Wioska Czarownic - 10 zł/os.
•Polska w Miniaturze - 16 zł/os.
•Rollercoaster - 7 zł/os./1 zjazd
•Kino emocji Cinema 5D - 13 zł/os.

LEKCJE I WARSZTATY

•Warsztaty paleontologiczno-plastyczne - 15 zł/os.
•Zajęcia edukacyjne „O pszczołach” - 30 zł/os.
•Lekcja muzealna - 200 zł/grupa

GASTRONOMIA
• I danie - zupa dnia (pomidorowa/rosół/jarzynowa/żurek/ogórkowa) – 9 zł/os.
• II danie - filet drobiowy/rybny + frytki/ziemniaki + surówki +ketchup + woda* + owoc* - 25 zł/os.
•Zestaw I + II danie zupa + filet – 30 zł/os.
• Pierogi - mięsne/z serem/ruskie + woda* + owoc* - 18 zł/os.
•Zestaw - Zupa + pierogi – 23 zł/os.
•Spagetti bolońskie + woda* + owoc* - 18 zł/os.
• Pulpety w sosie koperkowym + frytki/ziemniaki/ryż + woda* + owoc* - 18 zł/os.
•Zestaw zupa + pulpety – 23 zł/os.
•Ognisko/grill - 15 zł/os.
•Muffinka i herbata - 10 zł/os.

Do 30 września uczestnicy wycieczki mogą opłacić wycieczkę Bonem Turystycznym.
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OFERTA STANDARDOWA
BAŁTOWSKIEGO KOMPLEKSU TURYSTYCZNEGO
• Pakiet Kompleksowy - 72 zł/os.
Atrakcje w Pakiecie: Jura Park* + Muzeum Jurajskie + Prehistoryczne Oceanarium
+ Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny) + Sabatówka Wioska Czarownic + Polska w Miniaturze
+ Park Rozrywki (bez rollercoastera) + Kino Cinema 5D
• Pakiet Przygoda - 55 zł/os.
Atrakcje w Pakiecie: Jura Park* + Muzeum Jurajskie + Prehistoryczne Oceanarium
+ Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny) + Sabatówka Wioska Czarownic + Polska w Miniaturze
• Pakiet Przedszkolaka 45 zł/os.
Atrakcje w Pakiecie: Jura Park* + Muzeum Jurajskie
+ Zwierzyniec Bałtowski (górny i dolny) + Sabatówka Wioska Czarownic + Park Rozrywki
• Pakiet Edukacyjny Mini 32 zł/os.
Atrakcje w Pakiecie: Jura Park* + Muzeum Jurajskie + Prehistoryczne Oceanarium
* do cen pakietów należy dodać 2 zł/os. za usługę przewodnika po JuraParku.

Pamiętaj, że jesienią dostępna jest również standardowa oferta edukacyjna
Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

PAKIET
KOMPLEKSOWY

PAKIET
PRZYGODA

PAKIET
PRZEDSZKOLAKA

PAKIET
EDUKACYJNY MINI

JuraPark

TAK

TAK

TAK

TAK

Muzeum Jurajskie

TAK

TAK

TAK

TAK

Prehistoryczne Oceanarium

TAK

TAK

NIE

TAK

Zwierzyniec Bałtowski Górny

TAK

TAK

TAK

NIE

Zwierzyniec Bałtowski Dolny

TAK

TAK

TAK

NIE

Sabatówka

TAK

TAK

TAK

NIE

Polska w Miniaturze

TAK

TAK

NIE

NIE

Park Rozrywki

TAK

NIE

TAK

NIE

Kino Emocji 5D

TAK

NIE

NIE

NIE

(bez rollercoastera)

BONUS!

Organizator wycieczki otrzymuje bezpłatny,
dwuosobowy bilet wstępu
do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego
do wykorzystania do końca sezonu letniego.
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ZOSTAŃ W BAŁTOWIE NA DŁUŻEJ!

Nocleg ze śniadaniem dla grup szkolnych - 79 zł/os.
KOLACJA

• Pancakes 4szt. /sałatka owocowa/półmisek z wędliną i serem/masło/pieczywo/herbata/owoc - 24 zł/os.

• Naleśniki z dżemem truskawkowym 2 szt./półmisek z wędliną i serem/masło/pieczywo/herbata/owoc - 24 zł/os.
• Penne z kurczakiem/herbata/owoc - 24 zł/os.
• Gofry/sałatka owocowa/herbata/owoc 24 zł/os.
• Pizza z serem i szynką/herbata/owoc 24 zł/os.
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek/musztarda/ketchup/pieczywo/owoc - 15 zł

KONTAKT
Bałtów 8a, 27-423 Bałtów
41 310 10 13
rezerwacja.baltow@jurapark.pl

www.juraparkbaltow.pl
/parkbaltow
/baltowski_kompleks_turystyczny
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