Jesteście gotowi?! To świetnie!
WINTER CAMP 2021 czas zacząć!
Wierzyliśmy, że nie odpuścimy tej, już 11 edycji Winter Campu i udało się! Cieszymy się, że będziecie
z nami! Będziemy się świetnie bawić podczas atrakcji w otoczeniu zwierzaków z naszej szkoły. Każdy
dzień Winter Camp z GERelis wypełniony jest niesamowitymi, twórczymi aktywnościami. W tym roku
czeka Was coś niesamowitego: wyruszamy z angielskim przez świat śladem brytyjskich podróży,
odkryć geograficznych i dawnych zamorskich kolonii!
W tej edycji naszego Winter Camp przygotowaliśmy dla uczestników sporą porcję zadań
tematycznych – poznacie angielski przez zabawę i zagadkowe zadania do wykonania – wszystko
powiązane z konkretnym dniem! Przekonajcie się sami!

1. Poniedziałek: Perła w Koronie czyli dzień Indii.
Zaraz po samodzielnie przygotowanym pełnowartościowym II śniadaniu, pierwszego dnia naszego Winter Campu
przenosimy się do Indii – najbardziej kolorowego kraju z dawnego brytyjskiego imperium! Będziemy farbować
tkaniny kolorowymi barwnikami i tworzyć niesamowite wzory. Zobaczycie co jest charakterystyczne dla tego świata
kolorów, przypraw i zapachów – spróbujecie i będziecie mieli okazję przygotować kilka hinduskich potraw! Sos
tandoori malai kofta, brzmi świetnie, czyż nie? Sprawdzimy też co pobudzało wyobraźnię dawnych podróżników,
odkrywców i kupieckich karawan! 
Mamy dla Was też nie lada zadanie! Jak poradzić sobie z wymianą przedmiotów
niczym starożytni kupcy? Może uda Wam się znaleźć coś naprawdę niesamowitego?

2. Wtorek: Kanada, wyprawa na północ.
Po przydządzeniu II śniadania pakujemy plecaki i wybieramy się do lasu! Gdy brytyjscy osadnicy przybyli na obszar
Kanady spotkali tam rdzennych mieszkańców lokalnych plemion. My też nauczymy się jak zbudować schronienie i
szybko i sprawnie rozpalić ognisko. 
Jak każdego dnia czeka na Was też degustacja lokalnej kuchni: co powiecie na
zupę z groszku naleśniki z klonowym syropem? Kanada zawsze żyła w zgodzie z naturą – poznamy drzewa i zrobimy
naturalne ozdoby z użyciem naturalnych składników oraz kolorowe flagi indiańskich plemion, a może nawet barwne
totemy?

3. Środa: Egipt, t ajemnice Bliskiego Wschodu.
Środek tygodnia, mamy nadzieję, że jesteście już dobrze nakręceni do działania! Dziś jest szansa na to, że odkryjecie
w sobie zacięcie na łowcę przygód lub poszukiwacza starożytnych artefaktów! Nadarza się świetna okazja! Będziemy
odkrywać dawne skamieniałości zakopanie głęboko w ziemi, robić ozdoby z kamienia! Po odkrywaniu tajemnic
przeszłości wykonamy kolorowe arabskie lampiony niczym z Baśni Tysiąca i Jednej Nocy! Zgłodnieliście? Będziemy
robić tradycyjne tureckie placki l
ahmacun, które przypominają pizzę. Będą też warzywne zupy!

4. Czwartek: Kraniec Ziemi, Australia i Oceania.
Dziś „wędrujemy na koniec świata”. Nie będziemy chodzić na głowie (choć nie zabraniamy!). Australia to ostatni z
odkrytych zamieszkałych kontynentów, kończący erę geograficznych odkryć. Tajemniczy i pociągający swoją dzikością.
Będziemy przygotowywać warzywną zupę i fairy bread. Na obiad zrobimy samodzielnie naturalne hamburgery.
Poznamy tajemnice i zwyczaje Aborygenów. 
Będziemy wykonywali tradycyjne instrumenty muzyczne – didgeridoo
– z warzyw (!) i inne. Po wycieczce niespodziance wracamy do szkoły przygoda ze zwierzakami się nie skończy! To
dobry czas aby zająć się zamieszkującymi szkołę zwierzakami: koty, psy, rybki, żółwie, myszoskoczki i króliki –
wiecie jak się z nimi obchodzić i czym karmić? Jeśli nie, to możecie być pewni, że po naszym szkoleniu będziecie
już ekspertami!

5. Piątek: Honduras, okrążamy Ziemię.
W ostatni dzień czeka Was prawdziwa przeprawa przez prawdziwą tropikalną dźunglę! Czeka Was wiele
niespodzianek: będziemy tworzyć wielkiego dzikiego węża – uwaga! może zająć pół szkoły! Z ciekawostek kulinarnych:
do przygotowania będzie zupa niespodzianka i sałatka z… robakami (nie macie się czego obawiać!).
Po dniu pełnym wrażeń – 
ekstra podwieczorek i można już szykować się na dyskotekę w przebraniach
i kostiumach!Lasery, światła, muzyka i… r
ozdanie certyfikatów ukończenia Winter Camp w GERelis edycja 2021!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą przeżyć z nami wspaniałą przygodę!

Do zobaczenia!
W cenę wliczone jest ubezpieczenie, wyżywienie oraz wszystkie wejściówki i koszty transportu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany planu, wydarzeń lub zmiany kolejności planu z przyczyn losowych.

