Klasowa Wigilia 2018
1.WIGILIA W DWORZE POD KASZTANOWCAMI
wspólne przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia: warsztaty kulinarne – wspólne pieczenie bożonarodzeniowych
pierniczków pod okiem Szefa Kuchni Dworu pod Kasztanowcami oraz lukrowanie ich własnym imieniem, warsztaty ozdób
świątecznych: do wyboru – wykonywanie „światów” z kolorowych opłatków, łowickie aniołki, stroiki, wspólne śpiewanie
kolęd, kulig lub wycieczka wozem konnym do puszczy Kampinoskiej na poszukiwanie Gwiazdki, przygotowanie stołu
wigilijnego i strojenie choinki, UROCZYSTA WIGILIA (dwudaniowa biesiada).
Koszt od 125zł (przy 45 osobach)

2.WIGILIA W LEŚNICZÓWCE PARYŻ
przygoda w starej leśniczówce: wędrówka z leśnikiem w głąb lasu, ubieranie choinki świątecznej dla ptaków, „elementarz na
śniegu” - czytanie tropów ptaków i innych zwierząt, przygotowywanie stołu wigilijnego wewnątrz leśniczówki, strojenie
choinki, wigilijna uczta: zupa grzybowa, pierogi i kompot, zabawy przy choince
Koszt od 99zł (przy 45 osobach)
3. ŚWIĘTA W ŁOWICKIEJ CHACIE
wizyta w łowickiej chacie w Nieborowie, udział w warsztatach - „Przygotowania do Świąt - świąteczne sprzątanie, wielkie
pranie”, wyrób Łowickich stroików (z Gwiazdą Betlejemską) lub łańcuchów, bombek, aniołków, przebieranki i konkurs na
najładniejszą Łowiczankę, poczęstunek, tańce i ludowe przyśpiewki
zaproszenie na poczęstunek do łowickiej karczmy
Koszt od 82zł (przy 45 osobach)
4. WIGILIA I BOŻE NARODZENIE W DWORZE STRZYŻEW
zaproszenie do dworu - opowieść Pani Ochmistrzyni o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia w polskiej tradycji,
warsztaty dekorowania bombek choinkowych (każde dziecko zabiera później swoją bombkę do domu), strojenie choinki,
wykonywanie ozdób choinkowych, wspólne kolędowanie, konkurs na najdłuższy łańcuch, warsztaty kulinarne: robimy
świąteczne przysmaki dla dzieci – ciastkowe ludki, wspólne biesiadowanie – Wigilia z tradycyjnymi potrawami.
Koszt od 92zł (przy 45 osobach)
5.WIGILIA W DWORZE MOŚCIBRODY
warsztaty Bożonarodzeniowe w Dworze Mościbrody: warsztaty potraw wigilijnych, do wyboru: pierniczki, pierogi z kapustą,
kluski z makiem, sałatka jarzynowa, ozdoby choinkowe wykonywane pod okiem twórczyni ludowej – warsztaty,
przygotowanie stołu wigilijnego, biesiada wigilijna w polskiej tradycji, wspólne śpiewanie kolęd.
Koszt od 100zł (przy 45 osobach)
6. WIGILIA W ŁOWICKIEJ TRADYCJI, WARSZTATY KULINARNE I RĘKODZIEŁA
zaproszenie do Karczmy Bednarskiej, pogadanka o tradycjach kulinarnych świąt ze szczególnym uwzględnieniem tradycji
łowickich, wykonanie wybranych potraw świątecznych, np. sałatki, ciasteczka, pierniki, potrawy z jaj, uszka, pierogi, kutia,
śledzi itp., dzielenie się opłatkiem, Biesiada wigilijna w polskiej tradycji, wspólne śpiewanie kolęd, udział w warsztatach w
chacie łowickiej: pogadanka o świątecznych tradycjach łowickich, wykonanie ozdób choinkowych lub zdobienie bombek
Koszt od 98zł (przy 45 osobach)
7. HEJ KOLĘDA – KLASOWE KOLĘDOWANIE W LEŚNICZÓWCE PARYŻ
wędrówka w lesie pod opieką pana leśniczego - poszukiwanie tropów zwierząt, ubieranie choinki dla zwierząt, zabawa „Hej
Kolęda!”: nauczymy się zastawiać świąteczny stół, ubierać choinę, przygotujemy obracające się gwiazdy na kiju i turonia
kłapiącego buzią, bociana, dzieci będą się przebierały w świąteczne, ludowe stroje, by - z krótkimi, żartobliwymi scenkami odwiedzać sąsiadów, razem pokażemy też - za pomocą kukiełek - scenki z "Herodów", ponadto - wigilijna uczta: zaproszenie
na świąteczny obiad
Koszt od 99zł (przy 45 osobach)
Koszt zawiera – opieka pilota, koszt realizacji programu, transport autokarem, ubezpieczenie NNW, podatek VAT
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