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Oferta dla grup 
zorganizowanych 

Pobyty jednodniowe

„Cztery magiczne pory roku 
na Zaczarowanym Wzgórzu”

Zajęcia odbywają się w grupach przy poszczególnych stanowiskach.
Przy każdym stanowisku jest osoba prowadząca - animator.
Temat wycieczki można dostosować do programu realizowanego w szkole.
Na powitanie dla opiekunów kawa z dużą pianką i słodki poczęstunek.  
Dla dzieci lemoniada z miętą.

Tańce, hulanki, swawole  
– ledwie karczmy nie rozwalą, hej ha, hejże hola

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.
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Zaczarowane Wzgórze to miejsce, które powstało z pasji – dla ludzi, 
którzy kochają przebywać na łonie natury pośród przyjaznych zwierząt 
oraz chcą w oryginalny i aktywny sposób spędzać czas wolny. Ośrodek 

znajduje się w otoczeniu zielonych łąk z cudownym widokiem na Pogórze 
Wielickie i Beskid Wyspowy. Na Zaczarowanym Wzgórzu każda pora roku 
jest piękna, inna, aktywna. Posiadamy bardzo bogatą, atrakcyjną ofertę dla 
przedszkoli, szkół, grup zorganizowanych. Współpracujemy z wykwalifikowaną 
kadrą pedagogów, przyrodników, leśników, instruktorów jeździectwa.  U nas nie 
ma osób przypadkowych, każdy z naszych pracowników jest pasjonatem, osobą 
kreatywną, ciepłą, myślącą. Na terenie gospodarstwa posiadamy duży plac 
zabaw, ścieżkę przyrodniczą, tablice edukacyjne, modele przyrodnicze. Naszą 
kolekcję starych urządzeń, maszyn rolniczych ciągle powiększamy. Dla nas 
nie ma rzeczy niemożliwych... Możemy dowolnie modyfikować plan wycieczki 
dostosowując go do tematów przerabianych w szkole, przeprowadzić żywą lekcję 
przyrody na łące, w lesie. Jednorazowo możemy przyjąć grupę do stu osób.

Należymy do sieci Zagród Edukacyjnych i w 2014 roku zdobyliśmy I miej-
sce w konkursie na najlepszą Zagrodę Edukacyjną w Małopolsce, a w 2012 
roku – II miejsce na najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne.

Zapraszamy również 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, 
urodzinowe oraz okolicznościowe dla dzieci.
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Stycze ń – lu ty

Z górki na pazurki  
- zimowe wycieczki

W programie dla dzieci proponujemy:

 | przejażdżka na końskim grzbiecie  
przy asyście instruktora, dla mniejszych dzieci zapoznanie się z kucykiem,

 | wiejskie zoo  
dzieci mają możliwość pokarmić zwierzęta, odpo-
wiadają na zagadki związane ze zwierzętami 
hodowlanymi, uczą się rozpoznawać jajka, 
poznają cykl inkubacji piskląt.

Świat zimową porą:

 | wycieczka przyrodnicza - odnajdywanie tropów na śniegu,

 | opowieści o tym, jak zwierzęta radzą sobie w zimie,

 | dokarmianie zwierząt.

Z górki na pazurki:

 | zjazd na sankach, jabłuszkach,

 | wybór najweselszego bałwana,

 | śnieżna bitwa.

Warsztaty plastyczne – zajęcia z decoupage.

Poczęstunek: zimowa, gorąca zupa i tradycyjny chleb 
ze smalczykiem.

Koszt wycieczek styczeń/luty – 20zł od dziecka. 
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Kwiecie ń – maj  – czerwiec

Łąka pełna smaków,  
czyli kulinarne fantazje dziecięce
(ofer ta  d la  pr zedszkol i  i   szkół  podstawowych)

Stały punkt programu:

 | przejażdżka na końskim grzbiecie przy asyście instruktora , dla mniej-
szych dzieci zapoznanie się z kucykiem,

 | wiejskie zoo – dzieci mają możliwość pokarmić zwierzęta, odpowiadają 
na zagadki związane ze zwierzętami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać 
jajka, poznają cykl inkubacji piskląt.

Warsztaty  wie lkanocne – mar zec/ kwiecie ń

Wielkanocne Zwyczaje
Zapraszamy na Wielkanocne Warsztaty dla dzieci.

Stały punkt programu:

 | przejażdżka na końskim grzbiecie przy asyście instruktora, dla mniej-
szych dzieci zapoznanie się z kucykiem,

 | wiejskie zoo – dzieci mają możliwość pokarmić zwierzęta, odpowiadają 
na zagadki związane ze zwierzętami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać 
jajka, poznają cykl inkubacji piskląt.

Podczas warsztatów dzieci poznają

 | zwyczaje i tradycje Świąt Wielkiej Nocy,

 | omówimy znaczenie poszczególnych dni Wielkiego Tygodnia, 

 | wspólnie przygotujemy koszyk wielkanocny, wyjaśniając sym-
bolikę potraw.

Zabawy wielkanocne

 | szukanie czekoladowych jajek,

 | stukanie się jajkami.

Warsztaty plastyczne (do wyboru):

 | palmy wielkanocne,

 | kury z siana na świąteczny stół,

 | jajka metodą decoupage.

Zapewniamy wszelkie potrzebne ma-
teriały. Wykonane prace plastyczne dzieci 
zabierają ze sobą.  
W wolnym czasie organizujemy gry i zabawy 
dla dzieci.

Jako poczęstunek proponujemy żurek 
wielkanocny z jajkiem i białą kiełbasą.

Koszt warsztatów wielkanocnych – 
30zł od dziecka. 
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Wsi spokojna,  
wsi wesoła, czyli wiocha 

dzieci kocha!
Stały punkt programu:

 | przejażdżka na końskim grzbiecie przy asyście 
instruktora , dla mniejszych dzieci zapoznanie się 
z kucykiem,

 | wiejskie zoo – dzieci mają możliwość pokarmić 
zwierzęta, odpowiadają na zagadki związane ze 
zwierzętami hodowlanymi, uczą się rozpozna-
wać jajka, poznają cykl inkubacji piskląt,

 | wizyta w prawdziwej stajni, jak roz-
różnić siano od słomy i inne wiejskie 
ciekawostki.

Kwiecie ń – maj  – czerwiecWycieczka przyrodnicza

 | rozpoznawanie warzyw, owoców, ziół za pomocą 
zmysłów,

 | poganka na temat roślin (dzikich, jadalnych, 
leczniczych).

Warsztaty w letniej kuchni 

gotowanie na piecu z blachą oraz wypieki w piecu chlebowym:

 | wspólne robienie podpłomyków na blasze,

 | fantazyjne desery owocowe,

 | pokaz wyrobu sera, masła.

Mali kucharze szaleją na łące

 | gry i zabawy 
z wykorzystaniem 
zdobytej wiedzy,

 | konkursy 
o czapkę kucharską.
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Wiosna w kolorowej 
sukience tańczy na łące

Stały punkt programu:

 | przejażdżka na końskim grzbiecie przy asyście instruktora , dla mniej-
szych dzieci zapoznanie się z kucykiem,

 | wiejskie zoo – dzieci mają możliwość pokarmić zwierzęta, odpowiadają 
na zagadki związane ze zwierzętami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać 
jajka, poznają cykl inkubacji piskląt.

Warsztaty przyrodnicze: 

 | Zajęcia dostosowane do wieku dzieci oraz oczekiwań programowych. 

 | Dla najmłodszych i tych starszych moc atrakcyjnych tematów: ogród, 
łąka, ptaki, owady, drzewa, zioła, zboża... Możemy realizować pro-
gram żywej lekcji przyrody w powiązaniu z programem realizowanym 
w szkole.

Kwiecie ń – maj  – czerwiecWarsztaty od kropelki mleka do sera i masła:

 | dojenie krówki Czesi, 

 | wyrób białego sera wiejskiego z zsiadłego mleka,

 | wyrób masła w maślnicy,

Pokazy połączone są z degustacją wyrobów. Dzieci pod okiem gospodarza 
samodzielnie doją krówkę Czesię, a pod okiem gospodyni dawnymi metodami 
uczą się jak zrobić ser i masło.

Konkurencje sportowe i zabawy:

 | rzut podkową,

 | sadzenie marchewek na czas,

 | zbieranie jajek.

Warsztaty plastyczne:

 | ozdobne zwierzątka z siana.
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Jesienne święto  
pieczonego ziemniaka.

W programie dla dzieci proponujemy:

 | przejażdżka na końskim grzbiecie przy asyście instruktora , dla mniej-
szych dzieci zapoznanie się z kucykiem,

 | wiejskie zoo – dzieci mają możliwość pokarmić zwierzęta, odpowiadają 
na zagadki związane ze zwierzętami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać 
jajka, poznają cykl inkubacji piskląt.

Słów kilka o Panu Ziemniaku, czyli:

 | co to za warzywo, jak rośnie, jak się je zbiera, 

 | ziemniak – król w kuchni (potrawy z ziemniaka),

 | pyry, grule, brambory, czyli ten sam ziemniak ma kilka nazw.

Gry i zabawy z ziemniakiem w roli głównej:

 | zbieranie ziemniaków do koszyka,  

 | rzut ziemniakiem do celu,   

 | slalom z ziemniakami.   

Ziemniaczane ludki:

 | dziecięce kompozycje z ziemniaków,

 | ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek.

Koszt jesiennej wycieczki w promocyjnej cenie 30zł 
od dziecka.
Dla „0” i klas „1” dodatkowa zniżka na wycieczkę 
integracyjną 28 zł.

Wr zesie ń – październik
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Wspólna zabawa na zielonej łące:

 | szaleństwa z chustą animacyjną,

 | konkurencje sportowe: przeciąganie liny, slalom z jajkiem, skoki w wor-
kach itp.

Warsztaty plastyczne (do wyboru):

 | kwiaty z bibuły,

 | drewniane zwierzęta wyklejane ziarnami,

 | decoupage, 

 | broszki z filcu. 

Poczęstunek do wyboru przy ofertach kwiecień/maj/czerwiec:

 | Zupa z warzyw sezonowych (do uzgodnienia),

 | Makaron z białym serem, cukrem i owocami,

 | Kiełbaski pieczone na ognisku lub grillu.

Oferujemy Państwu duży zielony teren, w razie niepogody salę z komin-
kiem, plac zabaw, piaskownicę, miejsce ogniskowe.

Opiekę animacyjną nad grupą sprawują doświadczeni i kompetentni pe-
dagodzy.

Koszt wycieczek kwiecień/maj/czerwiec -  35zł od dziecka.
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Listopad

Jesienny koszyk  
pełen skarbów

W programie dla dzieci proponujemy:

 | przejażdżka na końskim grzbiecie przy asyście instruktora , dla mniej-
szych dzieci zapoznanie się z kucykiem,

 | wiejskie zoo – dzieci mają możliwość pokarmić zwierzęta, odpowiadają 
na zagadki związane ze zwierzętami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać 
jajka, poznają cykl inkubacji piskląt.

Jesienny koszyk pełen skarbów:  

 | dzieci rozpoznają owoce, warzywa oraz dary jesieni poprzez dotyk, węch, 
smak,

 | owocowe smakołyki – dziecięce fantazje z jesiennych darów.

Opowieści kolorowej treści:

 | obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienną porą,

 | mini ścieżka przyrodnicza.

Gry i zabawy - harce na jesiennej łące:

 | portret jesieni wyklejany natu-
ralnymi materiałami lub malowany ko-

lorami natury,

 | ognisko z pieczeniem ziemnia-
ków i kiełbasek. 

Koszt jesiennej wycieczki w pro-
mocyjnej cenie 30zł od dziecka.
Dla „0” i klas „1” dodatkowa 
zniżka na wycieczkę integra-
cyjną 28 zł.

Wr zesie ń – październik

Pani dynia w roli głównej- 
jesienne kulinaria

Stały punkt programu:

 | przejażdżka na końskim grzbiecie przy asyście instruktora lub dla 
mniejszych dzieci przejazd bryczką,

 | wiejskie zoo – dzieci mają możliwość pokarmić zwierzęta, odpowiadają 
na zagadki związane ze zwierzętami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać 
jajka, poznają cykl inkubacji piskląt.

 | warsztaty kulinarne - gotujemy  na piecu opalanym drewnem

 | ”poznaj Stachu po zapachu”- rozpoznawanie ziół, warzyw po smaku i za-
pachu,

 | wspólne gotowanie zupy z dyni,

 | dyniowe placuszki pieczone na piecu.

Gry i zabawy, czyli harce na jesiennej łące dostosowane do pogody, 
wieku dzieci.

Jesienne warsztaty plastyczne.

Wspólne smakowanie ugotowanych potraw z dyni.
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ListopadListopad

Kto nam w szybę  
rano puka

Stały punkt programu: 

 | przejażdżka na końskim grzbiecie przy asyście instruktora lub dla 
mniejszych dzieci zapoznanie się z kucykiem,

 | wiejskie zoo – dzieci mają możliwość pokarmić zwierzęta, odpowiadają 
na zagadki związane ze zwierzętami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać 
jajka, poznają cykl inkubacji piskląt.

Kto nam rano w szybę puka czyli, zajęcia przyrodnicze:  

 | omówienie gatunków ptaków, które zimują,

 | budowa prostych karmników,

 | ptasia kuchnia - robienie przysmaków dla ptaków, połączone z nauką roz-
poznawania ziaren i zbóż,

 | gry i zabawy, czyli my się nudy nie boimy,

 | warsztaty plastyczne – ptaki z siana,

 | jesienny poczęstunek (jabłka w cieście zapiekane lub zupa z dyni). 

Andrzejkowa zabawa –   
 Dzień pełen czarów i dobrych wróżb

Stały punkt programu:

 | przejażdżka na końskim grzbiecie przy asyście instruktora lub dla 
mniejszych dzieci zapoznanie się z kucykiem,

 | wiejskie zoo – dzieci mają możliwość pokarmić zwierzęta, odpowiadają 
na zagadki związane ze zwierzętami hodowlanymi, uczą się rozpoznawać 
jajka, poznają cykl inkubacji piskląt.

Andrzejkowe bajanie:

 | omówienie zwyczajów i wróżb andrzejkowych,

 | wróżby z wosku, z butów, z siana i na sto różnych spo-
sobów,

 | balonowe marzenia, 

 | wróżby z czarodziejskiej kuli, 

 | zlot wróżek, czarodziejów i czarownic, czyli tańce prze-
bierance, tańce integracyjne - czarodziejska polka we-
stern i magiczna makarena (posiadamy własne stroje).

 | gry, zabawy i konkursy iście czarodziejskie,

 | warsztaty kulinarne – robienie ciastek z ukrytą w środku wróżbą.

Poczęstunek: 

 | czarodziejskie mini pizze. 
Koszt listopadowych wycieczek w promocyjnej 
cenie 25zł od dziecka. 
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Mikołajki jak z bajki
Na Zaczarowanym Wzgórzu, jak co roku wyląduje Mikołaj ze swoim 

czarodziejskim zaprzęgiem. Już dzwonią dzwonki sań, już noski przyklejone 
do szyb, zaraz będzie dużo śmiechu i radości.

W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja

 | opowiemy Wam o Biskupie, który został świętym,

 | nauczymy się wesołej zimowej piosenki,

 | zrobimy portret Mikołaja.

Nasze Anioły i Wesołe Diabełki przygotują dla Was 
mnóstwo atrakcji:

 | słodkie konkursy (jedzenie czekolady w rękawicz-
kach, rozbijanie laską Św. Mikołaja piniaty pełnej 
cukierków),

 | robienie ozdób świątecznych, 

 | lukrowanie pierników wypieka-
nych na prawdziwym miodzie - to 

zajęcia, które wypełnią nam czas 
do przyjazdu Świętego Mikołaja. 

Na poczęstunek jedno z ulubionych 
dań Św. Mikołaja - biszkopty z gorącą czekoladą. 

Grudzie ń Grudzie ń

Bożonarodzeniowe obyczaje 
- Czas pachnący świętami

Zapach igliwia, strojne drzewko aż pod powałę, ogień buszujący w komin-
ku to znak, że rozpoczął się już czas przygotowań świątecznych.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty edukacyjne dotyczące obrzędów 
i zwyczajów bożonarodzeniowych.

Program warsztatów:

 | opowieści wigilijne, 

 | gry i zabawy związane ze świętami,

 | wspólne kolędowanie w prawdziwej stajence.

Zajęcia plastyczne: 

 | wykonywanie aniołków świątecznych,

 | robienie świątecznych stroików.

Zajęcia kulinarne: 

 | Przygotowywanie świątecznych pierni-
ków na prawdziwym miodzie i ich deko-
rowanie,

Na poczęstunek barszcz czerwony z ka-
puśniaczkiem. 

Jeżeli pogoda pozwoli mini kulig, śnież-
na bitwa, zjazdy na sankach z górki na pa-
zurki

Koszt: 28zł od dziecka – grudzień

I

II

III

VII

VIII

IX

X

XI

I

II

III

VII

VIII

IX

X

XI

18 19

IV

V

VI

XII

IV

V

VI

XII



Warsztaty przyrodnicze 
Ofer ta d la  szkół  podstawowych  

k l.  4-6 i  g imnazjalnych

Zapraszamy młodzież do spędzenia dnia na naszym „Zaczarowanym 
Wzgórzu” z dala od cywilizacji, bez telewizora i komputera. „Małola-
ty” odetchną pełną piersią świeżym powietrzem Beskidu Wyspowe-

go oraz zajrzą w głąb serca i duszy, rozruszają ciało i umysł.

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 o różnej tematyce (do wyboru):

 | nauka czytania mapy, posługiwania się kompasem, wytyczania kierunków 
świata

 | warstwy lasu,

 | życie ptaków,

 | warunki przystosowania się zwierząt do różnych pór roku,

 | w pszczelim ulu, 

Istnieje także możliwość zorganizowania warsztatów przyrodniczych 
połączonych z prezentacja multimedialną, przykładowe tematy: sowy, Natura 
2000, o wydrze, borze i wilku, odnawialne źródła energii. 

Gry terenowe, biegi na orientację – zabawa odbywa się na rozległym 
terenie ośrodka – w naszym lasku i na łące. Zawiera elementy sprawnościowe, 
przyrodnicze. Uczy orientacji, poruszania się w terenie, spostrzegawczości. 

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 35zł od dziecka
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Po wycieczce przyrodniczej zapraszamy na wizytę w naszym ośrod-
ku agroturystycznym na Zaczarowanym Wzgórzu w Czasławiu. Na 
Zaczarowanym Wzgórzu przewidziany jest czas relaksu, przejażdżka 
konna, gry i zabawy na zielonej łące oraz poczęstunek ( ognisko z kieł-
baskami)

W trakcie wycieczki dzieci i nauczyciele będą mogli posiąść bądź 
ugruntować informacje z zakresu np. obserwacji ptaków, tropienia 
zwierząt, sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych 
pór roku np. odloty i przyloty ptaków, poznanie świata owadów, pod-
staw meteorologii odnośnie bieżących warunków pogodowych ich 
przyczyn i skutków.

Podczas naszych wycieczek przyrodniczych dzieci zdobywają 
praktyczne umiejętności:

 | orientowania się w terenie oraz otaczającej przestrzeni przyrodni-
czej 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. 

Koszt całości wycieczki 55zł od dziecka 
(przy grupie minimum 20 os.) 
W cenie zapewniamy transport - 
busa 30 osobowego,

*Istnieje możliwość do-
stosowania tematu wy-
cieczki do Państwa pro-
gramu realizowanego 
w szkole.

Zielone, ciekawe,  
niebanalne i niepowtarzalne  

- całoroczne wycieczki przyrodnicze 

P ragniemy przedstawić Państwu ofertę wycieczki przyrodniczej, czyli 
żywej lekcji przyrody w terenie. Trasa programu wycieczki dostoso-
wana jest do wieku, kondycji uczestników. Możemy jechać nad Zalew 

Dobczycki podglądać ptaki, wybrać się do lasu na Kornatkę by szukać śla-
dów zajęcy i saren, czy też nad rozlewiskiem poszukać bobrowych ogryz-
ków. Bliskość Beskidu Wyspowego gwarantuje przepiękne widoki, świeże 
powietrze oraz bogactwo fauny i flory.
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Zielone szkoły
Zapraszamy na Zielone Szkoły na Zaczarowane Wzgórze, gdzie czekają  

Was piękne krajobrazy, czyste powietrze oraz przyjazne zwierzęta.

„Miej oczy i uszy szeroko otwarte, 
a usłyszysz co w trawie piszczy” – 

to hasło naszych wycieczek. Pragniemy tym samym zaciekawić i zain-
spirować dzieci i młodzież do samodzielnego szukania wiedzy w kontaktach 
z przyroda i ludźmi. 

Staramy się zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na zjawiska i różne zagad-
nienia oraz problemy dotyczące świata w którym żyjemy, i dążymy to tego, 
by to uczniowie sami obserwowali, słuchali, dotykali, stawiali pytania i do-
chodzili do własnych wniosków.

Zajęcia prowadzone są przez naszych animatorów, przyrodników, tre-
nerów, który preferują naukę poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo 
dzieci w warsztatach poprzez wykorzystanie różnorodnych metod pracy 
z uczniami.

W ramach zielonej szkoły proponujemy 3 i 5 dniowe pobyty, pod-
czas których gwarantujemy:

 | Zakwaterowanie w pełni wyposażonych 8 pokojach 4/5 osobowych oraz  
2 – 6 osobowych wraz z łazienkami. 

 | Wyżywienie składające się z 3 domowych posiłków (śniadanie, obiad, 
kolacja)

 | Dla zainteresowanych wi-fi

 | Salę edukacyjną w pełni wyposażoną w sprzęt multimedialny

 | Materiały na zajęcia edukacyjne

 | Salę jadalną

 | Wiatę grillową z piecem chlebowym i miejscem ogniskowym

 | Ścieżkę edukacyjną

 | Mini Zoo

 | Ogrodzony plac zabaw z boiskiem do siatkówki, z dostępem do sprzętu, 
trampolinę 

 | Jazdę konną dla każdego dziecka  

 | Niezapomnianą, rodzinną atmosferę. 

Program wycieczki za każdym razem ustalany jest indywidualnie 
z nauczycielem,  jest dopasowany do wieku dzieci, profilu szkoły, podstawy 
programowej.
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Proponowane tematy podczas pobytu na „zielonej szkole”:

 | „Sielsko – wiejsko” - udział w codziennych obowiązkach gospodarskich: 
karmienie zwierząt, zbieranie jajek, zajęcia w stajni, robienie sera, masła 
i pieczenie chleba, wiejska olimpiada sportowa. 

 | „Koń jaki jest, każdy widzi”- na terenie gospodarstwa znajduje się stad-
nina koni, zapraszamy na przejażdżki pod okiem instruktora, na zajęcia 
teoretyczne z pielęgnacji, karmienia, siodłania, ćwiczenia na piłkach i rów-
noważniach.

 | „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – propagowanie zdrowego stylu odży-
wiania, wiejskie kulinaria - gotowanie na piecu z blachą, pieczenie w piecu 
chlebowym, wykorzystanie ziół, roślin łąki w codziennym pożywieniu. 

 | „Ptaki wokół nas” – wycieczka z przyrodnikiem nad zaporę w Dobczy-
cach, obserwacja ptaków przez lunety i lornetki, prezentacja karmników, 
budek lęgowych, robienie jedzenia dla ptaków i konstruowanie prostych 
karmników. 

 | Warsztaty przyrodnicze (tematy do wyboru), np. cztery pory roku 
w przyrodzie, sowy (z nocnym wyjściem w teren), królestwo owadów, 
warstwy lasu, wyznaczanie kierunków świata za pomocą mapy, kompasu 
i innych sposobów, tropy i ślady zwierząt.

 | Warsztaty plastyczne: malowanie naturą, tworzenie ozdób z siana, bibuły, 
wyklejanie ziarnami, decoupage na drewnie, robienie prostych karmników

 | Gry terenowe, biegi na orientację, podchody, elementy survivalu 

 | Pogodne wieczorki ( np. dyskoteka, karaoke, projekcja filmu, ognisko) 

Organizujemy również dodatkowo płatne wycieczki:

 | Wioska Indiańska w Szczyrzycu,

 | Beskid Wyspowy (Ciecień, Księża Góra, Diabelski Kamień)

 | Kopalnia Soli w Wieliczce

 | Kraków

 | Park miniatur w Inwałdzie

*Koszt dodatkowych wycieczek ustalany jest po zgłoszeniu chęci uczestnic-
twa i podaniu liczby osób biorących udział w wycieczce.

„Bawmy się razem”  
- czyli piknik rodzinny

Godziny rozpoczęcia i zakończenia ustalane indy-
widualnie. Przewidywany czas trwania 4 godziny

W zależności od ilości uczestników urucha-
miamy odpowiednią ilość punktów anima-

cyjnych. Przykładowe z nich:

 | jazda konna dla każdego 
dziecka i rodzica,

 |  kucyk z bliska czyszczenie, kar-
mienie itp.

 |  wiejskie zoo, wizyta w naszej 
koziej wólce, gdzie dzieci mogą 
karmić, głaskać zwierzęta ho-

dowlane (kozy, baranki, świnki, 
kury, gęsi, kaczki, króliczki itp.).  

Animatorzy zadają również zagad-
ki na temat zwierząt gospodarskich, 

mamy przygotowane rodzinne gry, które 
uczą i bawią 

 | rodzinne potyczki, gry i konkursy dla dużych 
i małych,
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 | kolorowe animacje na zielonej łące, z chustą, tunelem 
Klanza,

 | plastyczne warsztaty, malowanie naturą, ozdoby 
z siana itp.,

 | kolorowe balony, skręcanie zwierzątek, balonowe 
marzenia,

 | bańki mydlane.

Warsztaty animacji  
ekologicznej  

dla dorosłych, w tym dla nauczycieli, 
animatorów, studentów

Proponujemy Państwu 5 godzinne warsztaty dla dorosłych, gdzie zapre-
zentujemy różne sposoby kreatywnego spędzania czasu z dziećmi. Postaramy 
się pokazać jak w łatwy i przystępny sposób przekazać wiedzę o otaczającej 
nasz przyrodnie. Pokażemy wiele ćwiczeń i zabaw aktywizujących z elemen-
tami edukacyjnymi. Będą również „zdrowe” i z fantazją kulinaria. Program 
dostosujemy do potrzeb grupy.

Koszt dla grupy ok. 10 osobowej (100zł/osoby)28 29

Zaczarowane 
Wzgórze  


