
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 2013-2014

ZACZAROWANE WZGÓRZE
www.wzgorze.eco.pl

Czasław 233, 32-415 Raciechowice
e-mail: wzgorze@poczta.onet.pl

tel. 601418413 (rezerwacja 
terminów)

Czy to lato, czy to zima to na Zaczarowanym Wzgórzu nudy 
nie ma. 

.
Przygotowaliśmy dla Państwa różnorodną ofertę w zależności od potrzeb dziecka 

i jego wieku, pory roku, programu szkolnego. 

Zajęcia odbywają się w grupach, przy poszczególnych stanowiskach. 
Dzieci przechodzą od stanowiska do stanowiska. 

Przy każdym stanowisku jest osoba prowadząca, animator.
Temat wycieczki można dostosować do programu realizowanego w szkole.

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu.
Jednorazowo możemy przyjąć grupę do stu osób.

    Ponadto zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej,  gdzie znajdziecie 
Państwo wiele propozycji dobrej zabawy dla dorosłych, zapraszamy między innymi na 
Andrzejki, niezapomnianą Zabawę Sylwestrowa, Imprezę Karnawałową, na której rytmy 
są gorętsze niż w Rio de Janeiro i na najlepszą imprezę w roku czyli Marcowy Babski 
Comber, nazywany przez nas śmiechoterapią tylko dla Pań. 

Organizujemy także imprezy rodzinne, takie jak komunie, chrzciny, przyjęcia weselne i 
przyjęcia urodzinowe i okolicznościowe dla dzieci.

http://www.wzgorze.eco.pl/www/kontakt.php


KOLOROWA JESIEŃ, CZYLI OFERTA NA WRZESIEŃ-
PAŹDZIERNIK

1. Lato z ptakami odchodzi….
 W programie dla dzieci proponujemy:
Stały punkt programu: -  przejażdżka na końskim grzbiecie pod okiem i przy asyście 
instruktora, lub dla maluszków przejazd bryczką.
                                         - wiejskie zoo  – kozy, świnki, baranki, króliczki, kury, gęsi, kaczki, 
świnki morskie - dzieci karmią zwierzątka, bawią się z nimi, odpowiadają na zagadki  
związane ze zwierzątkami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać jajka, 

Lato  z  ptakami  odchodzi  czyli,  opowieści  mądrej  treści,  na  wesoło.  Żywa  lekcja 
przyrody w terenie, prowadzona przez leśnika.  
- nauka rozpoznawania podstawowych gatunków ptaków
- ptasia kuchnia, czyli jak pomóc tym ptakom, które zostają
- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie

Gry i zabawy czyli harce na jesiennej łące.
Kolorowe bukiety z jesiennych klonowych liści zabiorą dzieci zrobią sobie na pamiątkę 
Portret jesieni wyklejany naturalnymi materiałami
Ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek. 

2. Jesienne święto pieczonego ziemniaka….
W programie dla dzieci proponujemy:
Stały punkt programu: -  przejażdżka na końskim grzbiecie pod okiem i przy asyście 
instruktora, lub dla maluszków przejazd bryczką.
                                         - wiejskie zoo  – kozy, świnki, baranki, króliczki, kury, gęsi, kaczki, 
świnki morskie - dzieci karmią zwierzątka, bawią się z nimi, odpowiadają na zagadki  
związane ze zwierzątkami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać jajka, 

Święto pieczonego ziemniaka, czyli
- co to za warzywo, jak rośnie, jak się je zbiera, 
- kulinarne fantazje na temat ziemniaka
- pyry, grule, brambory, czyli ten sam ziemniak ma kilka nazw

Gry i zabawy z ziemniakiem w roli głównej
- zbieranie ziemniaków na czas
- rzut ziemniakiem do koszyka
- dwie połówki ziemniaka, czyli gra integracyjna

Ziemniaczane ludki, stwory i potwory, fantazyjne prace plastyczne z ziemniaków
Ziemniaczane pieczątki
Ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek. 

Koszt jesiennej wycieczki w promocyjnej cenie 28 zł od dziecka.
Dla „0” i klas „1” dodatkowa zniżka na wycieczkę integracyjną 25 zł
W  cenę  wliczono  poczęstunek,  napoje,  materiały,  opiekę  animatorów  i  obiekt  na 
wyłączność. W wolnej chwili zabawy na placyku zabaw, na trampolinie.



LISTOPAD NIE MUSI BYĆ SZARY I NUDNY

1. Kto nam w szybę rano puka…..
W programie dla dzieci proponujemy:
Stały punkt programu: -  przejażdżka na końskim grzbiecie pod okiem i przy asyście 
instruktora, lub dla maluszków przejazd bryczką.
                                         - wiejskie zoo  – kozy, świnki, baranki, króliczki, kury, gęsi, kaczki, 
świnki morskie - dzieci karmią zwierzątka, bawią się z nimi, odpowiadają na zagadki  
związane ze zwierzątkami hodowlanymi

Kto nam rano w szybę puka czyli, zajęcia z przyrodnikiem.  
- omówienie gatunków ptaków, które zimują
- robienie przysmaków dla ptaków, połączone z nauką rozpoznawania ziaren, zbóż
- budowa prostych karmników 

Gry i zabawy czyli my się nudy nie boimy.
Robienie ptaków z siana
Dyniowa, uśmiechnięta głowa- praca grupowa, którą dzieci zabiorą ze sobą
Zupa z dyni z grzankami – dynia z własnej ekologicznej uprawy.

2. Dzień pełen czarów i dobrych wróżb-Andrzejki
W programie dla dzieci proponujemy:
Stały punkt programu: -  przejażdżka na końskim grzbiecie pod okiem i przy asyście 
instruktora, lub dla maluszków przejazd bryczką.
                                       - wiejskie zoo  – kozy, świnki, baranki, króliczki, kury, gęsi, kaczki, 
świnki morskie - dzieci karmią zwierzątka, bawią się z nimi, odpowiadają na zagadki  
związane ze zwierzątkami hodowlanymi

Andrzejkowe bajanie
- omówienie zwyczajów i wróżb andrzejkowych
- wróżby z wosku, z butów, z siana i na sto innych sposobów
- własne balonowe marzenia, które wyślemy do nieba

Zlot wróżek, czarodziejów i czarownic, czyli tańce przebierance,  tańce integracyjne, 
czarodziejska polka i magiczna mak arena

Gry i zabawy
Wróżby z czarodziejskiej kuli
Ciasteczka z marzeniami
Czarodziejskie zapiekanki jako poczęstunek

Promocyjna cena : 20 zł od osoby – listopad.



OFERTA NA GRUDZIEŃ - UCHU HA, UCHU HA, NASZA ZIMA NIE  
JEST ZŁA 

1.MIKOŁAJKI NA ZACZAROWANYM WZGÓRZU

    Na Zaczarowanym Wzgórzu wyląduje ze swoim czarodziejskim zaprzęgiem Święty 
Mikołaj.  Jego  najwierniejszy  renifer  Rudolf  Czerwononosy  przysłał  o  tej  sprawie 
telegram do naszych koni i naszego osiołka. 
Potrzebujemy dużo grzecznych, wesołym dzieci do wspólnej zabawy. 

Nasze Anioły i Wesołe Diabełki przygotują dla Was mnóstwo atrakcji.
- konkursy, tańce, śpiewy,
- robienie ozdób świątecznych, 
-lukrowanie  pierników  wypiekanych  na  prawdziwym  miodzie  -  to  zajęcia,  które 
wypełnią nam czas do przyjazdu Świętego Mikołaja. 

Na poczęstunek jedno z tradycyjnych polskich dań wigilijnych,  (np.  barszcz,  pierogi z  
kapustą itp.)

BOŻONARODZENIOWE OBYCZAJE

    Zapach igliwia, strojne drzewko aż pod powałę, ogień buszujący w kominku, to znak,  
ze rozpoczął się już czas przygotowań świątecznych. 
    Serdecznie zapraszamy na warsztaty edukacyjne dotyczące obrzędów i zwyczajów 
bożonarodzeniowych. 

Program warsztatów:
- opowieści wigilijne w najprawdziwszej stajni, 
- gry i zabawy edukacyjne związane ze świętami,
- wspólne kolędowanie

Zajęcia plastyczne: 
 -wykonywanie aniołków świątecznych. 
- robienie świątecznych stroików

Zajęcia kulinarne: 
przygotowywanie świątecznych pierników na prawdziwym miodzie i ich dekorowanie,

W ramach poczęstunku smakujemy wigilijne potrawy. 

Jeżeli pogoda pozwoli mini kulig

Koszt: 28zł od dziecka – grudzień.



NIECH ŻYJE NOWY ROK – ZACZAROWANY KARNAWAŁ

1. PRZEBIERANE ZABAWY KARNAWAŁOWE
    Istnieje możliwość zorganizowania karnawałowych zabaw dla dzieci. 
W programie 
-konkursy taneczne, 
-kolorowy korowód przebierańców ( posiadamy własne stroje), 
-konkurs na najbardziej oryginalny kostium karnawałowy, 
-robienie karnawałowych masek, 
-dziecięce karaoke i wiele innych atrakcji. 

W przypadku sprzyjającej aury: przejażdżki z górki na pazurki, śnieżna bitwa, itp.
 Ciepły poczęstunek – zapiekane bułeczki faszerowane, słodkie ciasteczka.

2. Z GÓRKI NA PAZURKI, ZIMOWE WYCIECZKI

W programie dla dzieci proponujemy:
Stały punkt programu: -  przejażdżka na końskim grzbiecie pod okiem i przy asyście 
instruktora, lub dla maluszków przejazd bryczką.
                                       - wiejskie zoo  – kozy, świnki, baranki, króliczki, kury, gęsi, kaczki, 
świnki morskie - dzieci karmią zwierzątka, bawią się z nimi, jak zimują nasi podopieczni

Świat zimową porą
- wycieczka z przyrodnikiem, odnajdywanie tropów na śniegu
- opowieści jak  zwierzętach, radzą sobie w zimie
- dokarmianie zwierząt , 

Z górki na pazurki
 - zjazd na saneczkach, jabłuszkach
 - wybór najweselszego bałwana
 - śnieżna bitwa

Zajęcia plastyczne
 Śnieżne kule w decupage

Poczęstunek, zimowa, gorąca zupa i tradycyjny chleb ze smalczykiem

Koszt styczniowych, lutowych wycieczek : 20zł od dziecka 



WIELKANOCNE ZWYCZAJE -KWIECIEŃ
  

  Zapraszamy na Wielkanocne Warsztaty dla dzieci.

Stały punkt programu: -  przejażdżka na końskim grzbiecie pod okiem i przy asyście 
instruktora, lub dla maluszków przejazd bryczką.
                                       - wiejskie zoo  – kozy, świnki, baranki, króliczki, kury, gęsi, kaczki, 
świnki morskie - dzieci karmią zwierzątka, bawią się z nimi, odpowiadają na zagadki  
związane ze zwierzątkami hodowlanymi, omówimy różne rodzaje jajek

Podczas warsztatów dzieci poznają
- zwyczaje i tradycje Świąt Wielkiej Nocy niektóre zapomniane. 
- omówimy znaczenie poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia, 
- wspólnie przygotujemy koszyczek wielkanocny, wyjaśniając symbolikę potraw

Zabawy wielkanocne
- szukanie czekoladowych jajek
- stukanie się jajkami

Propozycje zajęć plastycznych, które możemy wykonać z dziećmi( do wyboru):
- palmy wielkanocne
- kurki z siana na świąteczny stół
- jajka metodą decupage

Zapewniamy wszelkie potrzebne materiały, wykonane prace dzieci zabierają ze sobą. 
Jako poczęstunek proponujemy żurek wielkanocny z jajkiem i białą kiełbasą.
W wolnym czasie organizujemy gry i zabawy dla dzieci.

Koszt: 28 zł od  dziecka.

         



WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY…..

1. WIOSNA W KOLOROWEJ SUKIENCE TAŃCZY NA ŁĄCE

(oferta dla przedszkoli i szkół podstawowych)

    Wycieczka jednodniowa to wspaniała kilkugodzinna przygoda na zielonej  łące,  w 
towarzystwie przyjaznych zwierzaków i rówieśników.
Standardowo w programie:
-  przejażdżka  konna  pod  okiem  instruktora  lub  przejażdżka  wozem  z  kucykami  dla 
maluszków 
-  wizyta  w  „wiejskim  zoo”,  karmienie  zwierząt  (kozy,  owieczki,  świnki  wietnamskie,  
króliczki...), zagadki i opowieści o zwierzętach gospodarskich, rozpoznawanie gatunków 
zwierząt

Warsztaty przyrodnicze, 
- „co w trawie piszczy” wycieczka z przyrodnikiem po wiosennej łące, 
- obserwacja natury budzącej się po zimowym śnie
- ptasie porządki, gniazda, budki, podglądanie ptaków w naturze
 Zajęcia dopasowane o wieku dzieci, oczekiwań programowych. 
Dla najmłodszych i tych starszych moc atrakcyjnych tematów mamy- ogród, łąka, ptaki,  
owady, drzewa, zioła, zboża.....

Wspólna zabawa na zielonej łące
-szaleństwa z chustą Klanza,
- konkurencje sportowe, przeciąganie liny, slalom z jajkiem, skoki w workach itp.

Zajęcia plastyczne, 
pamiątkowe  ozdoby  dostosowane  do  wieku  dzieci,  bibułowe  kwiaty,  drewniane 
zwierzątka, wyklejanki z ziaren
- małe co nieco dla brzuszka (racuszki, naleśniki itp.)

Poczęstunek do wyboru
Krem ze świeżych pomidorów z ryżem
Racuchy „ Pani Dorotki” z bananami
Kiełbaski pieczone na ognisku lub grillu

Oferujemy Państwu duży zielony teren, w razie niepogody salę z kominkiem, plac zabaw, 
piaskownicę, miejsce ogniskowe.
Opiekę animacyjną nad grupą sprawuje doświadczeni i kompetentni pedagodzy.

Koszt 30 zł od dziecka.



„WIEŚ PARTY”
(oferta dla szkół podstawowych kl. 4-6 i gimnazjalnych)

Zapraszamy młodzież do spędzenia z dala od cywilizacji,  bez telewizora i  komputera 
dnia na naszym Zaczarowanym Wzgórzu.” „Małolaty” odetchną pełną piersią świeżym 
powietrzem Beskidu Wyspowego, zajrzą w głąb serca i duszy, rozruszają ciało i umysł,  
zabrzmi ich wdzięczny, perlisty śmiech. 

W programie
- przejażdżka konna (jazda na ujeżdżalni pod opieką instruktora).
- czym się różni kura od kwoki czyli wizyta w naszej koziej wólce i karmienie naszych 
zwierzaków(kozy, owieczki,  świnki wietnamskie,  króliczki,  kury,  kaczki i  drób wszelki 
itp.), dla odważnych pogoń za kozami

Warsztaty przyrodnicze w formie gry terenowej, 
-nauka czytania mapy, 
-posługiwanie się kompasem, wytyczanie kierunków świata
Gra  odbywa  się  na  rozległym  terenie  ośrodka,  w  naszym  lasku  i  na  łące.  Zawiera 
elementy  sprawnościowe,  przyrodnicze.  Uczy  orientacji,  poruszania  się  w  terenie, 
spostrzegawczości. Młodzi ludzie na podstawie mapy muszą odnaleźć ukryty „skarb”.). Z 
terenu młodzież wraca zmęczona, ale uśmiechnięta ze skarbem.

Do  boju, czyli  niebanalne  konkurencje  dla  wytrwałych,  turniej  drużynowy,  bieg  w 
workach, przenoszenie siana na widelcu, sadzenie „marchewek”, bitwa na gąbki i wiele 
innych, pomysłowych gier i zabaw

Ognisko z kiełbaskami

Koszt 30 zł od dziecka

    Istnieje także możliwość zorganizowania  warsztatów przyrodniczymi, połączonymi z 
prezentacja multimedialną „Sowy Polski”, natura 2000, recycling, pierwsza pomoc itp.

    Ponadto zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej,  gdzie znajdziecie 
Państwo wiele propozycji dobrej zabawy dla dorosłych, zapraszamy między innymi na 
Andrzejki, niezapomnianą Zabawę Sylwestrowa, Imprezę Karnawałową, na której rytmy 
są gorętsze niż w Rio de Janeiro i na najlepszą imprezę w roku czyli Marcowy Babski 
Comber, nazywany przez nas śmiechoterapią tylko dla Pań. 

Organizujemy także imprezy rodzinne, takie jak komunie, chrzciny, przyjęcia weselne i 
przyjęcia urodzinowe i okolicznościowe dla dzieci.



Zielone, ciekawe, niebanalne i niepowtarzalne, całoroczne  
-wycieczki przyrodnicze dla dzieci i młodzieży.

Świat jest jak ciekawa książka, ważne by nauczyć się ją czytać. 
Pragniemy przedstawić Państwu ofertę wycieczki przyrodniczej na wieżę widokową na 
Księżej Górze w  Wiśniowej skąd rozciąga się przepiękny widok na Beskid Wyspowy, a 
później wizytę w naszym ośrodku agroturystycznym na Zaczarowanym Wzgórzu w 
Czasławiu. Program wycieczki dostosowany jest do wieku dzieci.

W trakcie wycieczki dzieci i nauczyciele będą mogli posiąść bądź ugruntować informacje z 
zakresu:

� sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku np. odloty i 
przyloty ptaków, 

� korzyści jakie przynoszą zwierzęta środowisku tj.: niszczenie szkodników przez ptaki, 
zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice, 

� wiedzy odnośnie oszczędzania wody oraz tego jakie znaczenie ma woda w życiu 
człowieka, roślin i zwierząt

� podstaw meteorologii odnośnie bieżących warunków pogodowych ich przyczyn i 
skutków.

Podczas naszych wycieczek przyrodniczych dzieci zdobywają praktyczne umiejętności
 orientowania się w terenie oraz otaczającej przestrzeni przyrodniczej i kulturowej;
       zachowań w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami;
       korzystania i obsługiwania przyrządów ułatwiających obserwację przyrody (luneta, 

lornetka);
      posługiwania się mapą topograficzną;

Czas trwania wycieczki ok. 8 godzin. 
Wyjazd z Krakowa (ok. 8.00, powrót ok. 16.00) z przyrodnikiem, który już w czasie drogi 
wprowadzi dzieci w temat wycieczki 
W cenie zapewniamy transport - busa 30 osobowego,
Posiadamy lornetki, lunety, lupy. 
Na Zaczarowanym Wzgórzu przewidziany jest również czas relaksu, przejażdżka konna, gry i 
zabawy na zielonej łące oraz poczęstunek ( ognisko z kiełbaskami lub racuchy dla maluchów)

Koszt całości wycieczki 55 zł od dziecka ( przy grupie minimum 20 os.)

Istnieje możliwość dostosowania tematu wycieczki do Państwa programu szkolnego, 
przedszkolnego.


