
Oferta Parku Dzieje dla grup dziecięcych i młodzieżowych w sezonie 2022

Zapraszamy przedszkola, szkoły, wycieczki i półkolonie od maja do końca września.
W ramach programu podstawowego proponujemy (do wyboru):

Dzienne Widowiska Historyczne + animacje

W tym sezonie szczególnie zachęcamy do odwiedzania Parku w wybrane czwartki i piątki (patrz 
kalendarz) w celu obejrzenia jednego z naszych trzech widowisk dla każdej grupy wiekowej:

Legenda o Królu Kruków 

baśniowa opowieść o tym jak powstał hejnał Poznania. Spektakl został odświeżony i wzbogacony o dodatkowe 
efekty wizualne. Atrakcyjności balladzie dodają występujące zwierzęta i  muzyka wprowadzająca w baśniowy nastrój.

Spotkanie z Sokolnikiem 

czyli opowieści o historii i teraźniejszości dotyczącej sztuki sokolnictwa w Polsce i na świecie. Sokolnik prezentuje 
widzom wybrane dzikie ptaki, które przelatują im nad głowami. Tak bliski kontakt z doskonale wyszkolonymi 
drapieżnikami jest niezapomnianym przeżyciem. Prawie godzina pasjonujących opowieści przyrodniczych 
osadzonych również w historii. 

Widowisko Powstanie Wielkopolskie 

spektakl w którym historia tego niesamowitego powstania opowiedziana jest w sposób zupełnie inny niż uczyliśmy 
się na lekcjach historii. W naszej interpretacji napotkacie szczudlarzy, akrobatów, realistyczne efekty dźwiękowe i 
pirotechniczne. Nasze widowisko jest idealną propozycją dla uczniów, których chcielibyśmy w interesujący sposób 
zaznajomić z genezą, przebiegiem i efektami zwycięskiego powstania, które od niedawna jest upamiętniane jako 
święto narodowe. 

Program pobytu w Parku Dzieje rozpoczyna się wybranym widowiskiem odgrywanym na dużej scenie, 
następnie w podgrupach rozpoczynamy animacje dostosowane do danej grupy wiekowej, m.in: zabawy 
na punktach animacyjnych (chodzenie na drewnianych wiadrach, toczenie koła od wozu itd.), strefa 
łucznicza, gra terenowa (czyli odszukiwanie punktów zaznaczonych na mapie w celu odgadnięcia 
hasła), wiklinowy labirynt z historyczną zagadką, teatrzyk interaktywny o tematyce Polskich legend w 
którym widzowie stają się aktorami, mini zoo, czy plac zabaw,  a dla młodzieży budowa katapult.

Czas pobytu:  ok 2,5h do 3h.

Cena: 40 zł od osoby (1 bilet na 10 osób gratis – zazwyczaj dla opiekuna)

Program odbędzie się jeśli zbierze się minimalna liczba uczestników. 



Program integracyjny dla małych grup (od 20 do 40 osób) poza dniami z 

widowiskami dziennymi:

Budowanie pojazdu do przenoszenia się w czasie i średniowieczne zabawy 

 25 zł os osoby 

+  Dodatkowo:  z warsztatami z budowy makiet średniowiecznego grodu – 20 zł od osoby.

Program indywidualny. 

DODATKOWO

Naszą ofertę podstawową można poszerzyć również o dodatkowe atrakcje: 

Różnego rodzaju warsztaty manualne koszt: 20 zł od osoby (grupa minimum 20 osób):

samodzielne wykonanie drewnianych pamiątek z Parku Dzieje

warsztaty dla Księżniczek i Rycerzy (dziewczynki wykonują wianki, a chłopcy tarcze z herbami rycerskimi)

warsztaty wyplatania makramy 

warsztaty upcyclingowe (tworzenie przedmiotów użytkowych lub ozdób).

Warsztaty plecionkarskie: 

Koszt: 30 zł od osoby  (grupa minimum 20 osób) "Od patyczka do koszyczka" 
(warsztaty trwają 90 min. Wykonane koszyczki dzieci zabierają ze sobą).

Pokazy tresury psów pasterskich i pędzenia owiec, wspólne karmienie owiec 

Koszt: 10 zł od osoby (grupa minimum 20 osób) 

Budowanie średniowiecznych katapult oraz bitwa na balony z wodą.

 Koszt: 10 zł od osoby.

Strefa łucznicza – 10 zł od osoby. 
 
HISTORYCZNY PARK LINOWY nawiązujący tematycznie do dawnych wieków. Historyczne artefakty, 
podwieszony wóz drabiniasty, nietypowa trasa z ciekawymi zadaniami sprawią, że przeniesiesz się o kilkaset lat 
wstecz... i kilka metrów w górę! Atrakcją jest 18 przeszkód, w tym aż dwa zjazdy linowe. Bezpieczeństwo gwaran-
tuje ciągła - nieprzepinana - asekuracja oraz przeszkoleni instruktorzy! Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych 
(minimum szkoła podstawowa). 

Ceny: 20 zł od osoby - przy korzystaniu z pozostałego programu Parku Dzieje, 

25 zł od osoby - wejście tylko do Parku Linowego 
 

NOWOŚCIĄ SEZONU  2022 jest gra będąc plenerową wersją escape room: WEHIKUŁ CZASU – porywająca 
gra na terenie Parku polegająca na odkrywaniu faktów i legendarnych tajemnic wieków. 

Cena: 10 zł od osoby



Daty widowisk dziennych dla grup:

 

Ponadto:

Ognisko wynajem miejsca ogniskowego (zadaszone miejsca, przygotowanie ogniska, drewno, kije)  

Koszt:  3  zł od osoby  (poniżej  20  osób  wynajem  miejsca  ogniskowego  wynosi  60  zł)

wynajem ogniska z menu ogniskowym Koszt: 10 zł od osoby

Obiad Koszt: 15 zł od osoby.

Zapraszamy nauczycieli do zorganizowania podczas pobytu własnej lekcji w plener

 
czwartek 26.05          

 
Widowisko Król Kruków + punkty animacyjne i teatrzyki

 
piątek 27.05          Widowisko Sokolnicze + punkty animacyjne i teatrzyki

 
środa 01.06          Widowisko Król Kruków + punkty animacyjne i teatrzyki

czwartek 02.06 
 
Widowisko Król Kruków + punkty animacyjne i teatrzyki

 
piątek 03.06        

 
Widowisko Powstanie Wielkopolskie + punkty animacyjne i teatrzyki

czwartek 09.06
 
Widowisko Król Kruków + punkty animacyjne i teatrzyki

piątek 10.05 
 
Widowisko Król Kruków + punkty animacyjne i teatrzyki

 
piątek 24.06           

 
Widowisko Sokolnicze + punkty animacyjne i teatrzyki

czwartek 30.06 
 
Widowisko Król Kruków + punkty animacyjne i teatrzyki

piątek 1.07
 
Widowisko Sokolnicze + punkty animacyjne i teatrzyki

piątek 8.07
 
Widowisko Sokolnicze + punkty animacyjne i teatrzyki

piątek 15.07 
 
Widowisko Sokolnicze + punkty animacyjne i teatrzyki

piątek 16.09 
 
Widowisko Powstanie Wielkopolskie + punkty animacyjne i teatrzyki

piątek 23.09 
 
Widowisko Król Kruków + punkty animacyjne i teatrzyki

piątek 30.09 Widowisko Sokolnicze + punkty animacyjne i teatrzyki


