
          
                                                 

 
 
 
 

Urodziny w Ostoi 
 

 
 

Szanowni Państwo! 

 

Jeśli marzą Państwo o zorganizowaniu dla swojej pociechy niezapomnianego przyjęcia 
urodzinowego zapraszamy do Ośrodka w Ostoi!  

To tutaj, w ciekawy sposób staramy się podczas warsztatów, doświadczeń i zabaw 
przekazać wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.  

Mamy także wiele dodatkowych atrakcji do wyboru, takich jak: wyścigi gokartów 
solarnych, zabawy z makietą rzeki, podchody ekologiczne, malowanie bawełnianych toreb 
ekologicznych. Oferujemy możliwość zorganizowania ogniska.  

Podczas tego wyjątkowego dnia zapewnimy wspaniałą zabawę, twórczo spędzony czas  
z rówieśnikami oraz mnóstwo niezapomnianych wrażeń. 

Zaproszenia urodzinowe do pobrania z naszej strony internetowej i do samodzielnego 
wydruku. 

 

� Program: 

Realizowany program zależny jest od pory roku: 

Godz. PAKIET I 

kwiecień - wrzesień 

PAKIET II 

październik -marzec 

11.00- 11.45 Warsztaty ekologiczne:  

Energia słońca 

-warsztaty budowy autek solarnych 

-przygotowanie popcornu na kuchni 

solarnej* 

Warsztaty ekologiczne: 

Woda w naszym życiu 

-warsztaty budowy turbin wodnych i 

zabawa z  makietą rzeki  

-zamykanie w bańce mydlanej (dzieci w 

wieku przedszkolnym) 

12.00-12.45 do wyboru:  
gokarty solarne  
lub  
malowanie toreb ekologicznych 

do wyboru:  
podchody ekologiczne  
lub  
malowanie toreb ekologicznych 

12.45 – 13.30 Tort, poczęstunek – rodzice zapewniają we własnym zakresie. 

Istnieje dodatkowa możliwość zorganizowania ogniska  

 

 
*możliwe tylko w słoneczne dni 

 



Szczegółowe informacje nt zajęć: 

PAKIET I (dostępny w miesiącach IV-IX): 

• Warsztaty ekologiczne - Energia słońca: 

Podczas warsztatów w ciekawy sposób poruszane są następujące 

tematy: czym jest słońce i jaką pełni rolę, czy słońce nocą zasypia, 

jakie są sposoby i możliwości wykorzystania energii słonecznej oraz 

czym jest efekt cieplarniany i jakie są jego źródła. Dzieci mają także 

okazję zobaczyć z bliska, a także poznać różnice w budowie  

i działaniu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.  

W programie zajęć  uwzględniono interesujące eksperymenty  

z udziałem uczestników. 

 

 

• Gokarty solarne: 

Przejażdżki gokartami solarnymi to świetna zabawa zarówno dla 

chłopców jak i dziewcząt. Samochodziki poruszają się dzięki 

zamontowanym ogniwom fotowoltaicznym. Z uwagi na możliwość 

wcześniejszego ładowania korzystanie z nich jest możliwe nawet 

przy zachmurzeniu. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci w wieku 

od lat sześciu. Jest to rozrywka niezwykle emocjonująca ale 

bezpieczna. Dzieci poruszają się po wyznaczonym torze, w kaskach i 

kamizelkach.  

 

 

• Malowanie toreb ekologicznych: 

Oferta dostępna zamiast gokartów solarnych. Uczestnicy zajęć 

specjalnymi farbami do tkanin malują ekologiczne, bawełniane 

torby, które będą mogli zabrać ze sobą do domu. Do dyspozycji 

mamy wiele modnych kolorów i atrakcyjne szablony z wzorami do 

malowania. Torba jest świetną pamiątką – może służyć wielokrotnie 

jako torba na zakupy, torebka, worek na buty, ubrania itp.  

 
 

 

• Warsztaty budowy autek solarnych: 

Zajęcia manualno-ruchowe podczas których dzieci, z gotowych 

komponentów konstruują samochodziki zasilane ogniwem 

fotowoltaicznym. Gotowe auta biorą udział w wyścigach 

organizowanych na dworze. W przypadku braku słońca wyścig 

urządzany jest na torze solarnym w sali. 

 

• Kuchnia słoneczna: 

W słoneczne dni gotujemy na słońcu! Instalacja jest całkowicie 

zasilana energią Słońca, na naszej kuchni samodzielnie możemy 

uprażyć pyszny popcorn.  

 

 



PAKIET II (dostępny w miesiącach X-III): 

• Warsztaty ekologiczne - Woda w naszym życiu: 

W trakcie zajęć poświęconych wodzie uczestnicy dowiedzą się czym 

jest woda,  jakie jest jej znaczenie na Ziemi i jaka jest jej wędrówka 

(obieg wody w przyrodzie, skąd się bierze woda pitna, jak oczyszcza 

się ścieki) i jak możemy ją oszczędzać. W oparciu o zróżnicowane 

doświadczenia dzieci poznają także różne interesujące właściwości 

wody. Na zakończenie części doświadczalnej dzieci mają możliwość 

zagrania na „organach wodnych”.  

 

 

• Warsztaty budowy turbin wodnych i zabawa  

z makietą rzeki: 

Podczas warsztatów każdy uczestnik samodzielnie wykonuje wodną 

turbinkę z dostępnych elementów. Gotowe turbinki testowane są  

w zabawie przy makiecie płynącej rzeki górskiej. 

 

 

• Zamykanie w bańce mydlanej: 

Każde z dzieci jest zamykane w mydlanej bańce. Towarzyszy  

temu wiele śmiechu i zabawy. Świetną pamiątką mogą być zdjęcia 

dzieci „uwięzionych” w bańce. 

 

 

 

• Podchody ekologiczne: 

Gra terenowa, w której uczestnicy dzieleni są na drużyny. 

 Do każdej z drużyn przydzielony zostaje rodzic do opieki.  

Uczestnicy otrzymują plan parku oraz wytyczne do kierunku 

poruszania się. Ich zadaniem jest odnaleźć wszystkie tabliczki z 

pytaniami ukryte na terenie całego parku oraz odpowiedzieć na 

zawarte na nich pytania dotyczące odnawialnych źródeł energii i 

ochrony środowiska. Pomocne przy poszukiwaniu odpowiedzi będą 

tablice edukacyjne rozlokowane na terenie parku.  

 

 

• Malowanie toreb ekologicznych:  

 Oferta dostępna zamiast podchodów. Opis - w pakiecie I. 

 

 

Atrakcje dodatkowe, dostępne przez cały rok: 

 

• Ognisko: 

Ośrodek dysponuje malowniczo położonym miejscem ogniskowym, 

zlokalizowanym nieopodal stawu w parku dworskim. W pobliżu 

miejsca ogniskowego są do dyspozycji gości drewniane stoły z 

siedziskami. 

 



� Cennik:   

 

Koszt przeprowadzenia zajęć -  350 zł za grupę do 10 osób, 

 za każdą dodatkową osobę – 20 zł. 

W cenę wliczona jest: 

-opieka animatora (gry i zabawy dostosowane do wieku dzieci), 

- dekoracja sali (balony), 

 

Dodatkowo oferujemy: 

- miejsce dla rodziców w osobnej sali z dostępem do czajnika elektrycznego – koszt 
50zł, 

- możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek – koszt 100zł. 

 (w cenie udostępnienie drewna, przygotowanie i rozpalenie ogniska oraz udostępnienie 

widelców ogniskowych do pieczenia kiełbasy). 

UWAGA: 

Słodkie i słone przekąski dla dzieci, napoje i tort oraz prowiant na ognisko oraz 

naczynia, tacki, sztućce dostarczają i przygotowują rodzice. 

  

 

� Lokalizacja Ośrodka, dojazd komunikacją miejską: 

 

Autobus nr 83 - Przystanek Warzymice Osiedle Promyk 

Autobus nr 60 - Przystanek Zielona 

Autobus nr 88 - Przystanek Ostoja Osiedle 

Każdy z przystanków oddalony jest od Ośrodka o ok. 2 km 

 

 

 

 

� Rezerwacja terminu, kontakt: 

 

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi 

Ostoja 10, 72-005 Przecław 

tel. 91 483 54 50 

e-mail: ekoedukacja@zut.edu.pl 

strona internetowa: www.oze.szczecin.pl 

 

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!! 


