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Zapraszamy do tradycyjnego gospodarstwa edukacyjnego, mieszczącego 

się w malowniczej dolinie rzeki Jastrzębik, u podnóża góry Skiełek, gdzie 

znajduje się jedno z zaledwie pięciu miejsc występowania  brzozy ojcowskiej w 

Polsce. 

W zielonym gaju każda pora roku jest piękna i kryje w sobie magię 

poznawania świata zwierząt, przyrody oraz tajemnice historii lokalnych 

terenów.  

Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, realizowane są programy związane 

z prosperowaniem gospodarstwa, gdzie można poznać trud jaki wkłada rolnik 

każdego dnia, by jego gospodarstwo wydało plony, a zwierzęta były najedzone i 

szczęśliwe. Dodatkowo, realizowane są tematyczne zajęcia związane z danym 

okresem w roku np. wykopki czy żniwa.  

W  ciągu całego roku, możecie poznawać również piękno i siłę dzikiej 

przyrody oraz stać się prawdziwymi tropicielami dzikich zwierząt na naszych 

ścieżkach edukacyjnych, przygotowanych we współpracy z Nadleśnictwem w 

Starym Sączu.   

Programy prowadzone są w sposób dostosowany do wieku uczestników. 

Poniżej przedstawiamy ofertę całoroczną naszego gospodarstwa.  

Przy realizacji wszystkich programów w naszej ofercie zwiedzanie 

skansenu GRATIS! 

Zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 



 

WIOSNA 

„Kiedy wiosna buchnie majem, cały świat się majem staje”… o tak! 

Wiosna to dla nas najpiękniejsza pora roku, a w Zielonym Gaju jest jeszcze 

piękniejsza niż gdziekolwiek indziej. Kiedy słońce świeci coraz dłużej i mocniej 

nas energia wręcz rozpiera. Kiedy cała przyroda budzi się do życia, po 

zimowym odpoczynku każdy zwiastun nadchodzącej wiosny wyzwala uśmiech 

na naszych twarzach, a w sercach radość. Pomożecie nam jej poszukać?  

Nawet krówki i baranki czując świeżą, zieloną trawę coraz częściej i 

głośniej domagają się by pozwolić im jej skosztować. Nie może Was u nas 

wtedy zabraknąć!  

Zapraszamy do przejrzenia repertuaru wiosennego!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„POSZUKIWANIE WIOSNY”  

ZAKRES TEMATYCZNY: 

Zapoznanie się z warstwami lasu,  głównymi przedstawicielami roślin i zwierząt 

występujących w polskich lasach,  w tym tych znajdujących się pod częściową 

lub ścisłą ochroną. Poszukiwanie oznak wiosny oraz darów dla zdrowia i urody 

jakie można o tej porze pozyskać z lasu. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Obejrzenie ekspozycji leśnej wraz ze wstępem przygotowującym do 

wyprawy w las.  

3. Spacer po ścieżce edukacyjnej w poszukiwaniu oznak wiosny-jak 

zmienia się przyroda na wiosnę? 

4. Co daje nam las? Refleksja nad darami jakie możemy pozyskać z natury 

na wiosnę i nie tylko.  

5. Zabawy tematyczne w terenie. 

6. Rośliny i zwierzęta chronione na przykładzie brzozy ojcowskiej i 

mrówki rudnicy.  

7. Sylwoterapia czyli przytul drzewo i zobacz co się stanie. 

8. Podsumowanie zajęć z możliwością zorganizowania ogniska z 

pieczeniem kiełbasek na kiju.  

CZAS TRWANIA: 

2.5- 3 h. 

ATRAKCJE: 

 Ponad setka dziko występujących roślin jadalnych.  

 Rośliny znajdujące się pod ochroną, w tym brzoza ojcowska występująca 

tylko w zaledwie 5 miejscach w Polsce i kilku na świecie.  

 Zwierzęta znajdujące się pod ochroną .  

 Około 100 letnia lipa.  

 Tablice edukacyjne.  

 Zabawy tematyczne. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

 

CENA:25 zł/ os. 



„DZIEŃ NA WSI”   

ZAKRES TEMATYCZNY.  

 

Zapoznanie się z pracami, które rolnik wykonuje każdego dnia i jak żywi 

zwierzęta. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Oprowadzenie po gospodarstwie ( krowy, owce kameruńskie, króliki, 

kury, perliczki, gęsi, gołębie, indyki, pszczoły, ryby itd. )  

3. Jak wygląda dzień na wsi? – Pogadanka o codziennej pracy w 

gospodarstwie oraz sposobie żywienia zwierząt wraz z możliwością 

nakarmienia zwierząt.   

4.”Czyje to jajo?”- rozpoznawanie gatunków jajek i szukanie mamy.  

5. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

6. „Co kto je?”-sprawdzenie wiedzy uczestników na temat uczestników na temat 

żywienia zwierząt wraz z prezentacja siana, zboża itp.  

7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, zabawy na świeżym powietrzu.  

CZAS TRWANIA: 

 2,5-3 h 

ATRAKCJE: 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Łącznie kilkaset zwierząt, a z pszczołami kilkaset tysięcy . 

 Maszyny rolnicze współczesne i używane w dawnych czasach.  

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

 Zabawy tematyczne. 

 Ciekawostki o pracy w gospodarstwie.  

 Możliwość użycia sprzętów gospodarskich.  

 

CENA: 

25 zł/ os.  

 



 „ŻYCIE NA WSI”  

ZAKRES TEMATYCZNY.  

 

Zapoznanie się ze zwierzętami i sposobem ich żywienia, rozpoznanie się z 

maszynami rolniczymi i sposobami obróbki ziemi. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Oprowadzenie po gospodarstwie ( krowy, owce kameruńskie, króliki, 

kury, perliczki, gęsi, gołębie, indyki, pszczoły, ryby itd. )  

3. Prezentowanie poszczególnych gatunków zwierząt dorosłych, a jeśli w 

danym czasie są to również ich dzieci.  

4. Prezentacja maszyn rolniczych oraz pogadanka na temat ich 

zastosowania.  

5. Możliwość uczestnictwa lub pomocy gospodarzowi w okresowych 

pracach przypadających w danym okresie roku np. sianokosy.  

6. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

7. Quiz „Czyje to dziecko?” oraz zagadki o zwierzętach gospodarczych.  

8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.  

 

CZAS TRWANIA: 

2.5- 3 h.  

ATRAKCJE: 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Łącznie kilkaset zwierząt, a z pszczołami kilkaset tysięcy . 

 Maszyny rolnicze.  

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

 Zabawy tematyczne. 

 Ciekawostki o pracy w gospodarstwie.  

 Możliwość użycia sprzętów gospodarskich.  

 

CENA: 

25 zł/os.  

 



LATO. 

 

Lato to czas obfitości. W ogrodzie i sadzie pojawiają się pierwsze owoce i 

warzywa, z kolei wiele rodzin zarówno dzikich jak i gospodarskich zwierząt 

powiększa się o nowych członków. Często niesamodzielnych i niezdarnych, ale 

zawsze uroczych. Malutkie króliki czy kurczaczki aż się proszą, żeby je pieścić. 

To również czas wielu ważnych i ciężkich prac w gospodarstwie. To 

przede wszystkim okres żniw, a u nas możecie cofnąć się w czasie i  zobaczyć 

jak te żniwa wyglądały kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat temu. Najwięksi 

śmiałkowie będą  mogli poznać trud młócenia cepami albo klepania kosy. Kto 

chce spróbować? 

W lesie znów można znaleźć najprawdziwsze skarby! Skarby lasu… Czy 

chcecie ich z nami poszukać i dowiedzieć się jak można ich używać, by być 

zdrowym i pięknym? 

 Jeśli tak to zapraszamy! 

 

  



 „SKARBY NATURY”  

ZAKRES TEMATYCZNY: 

 

Zapoznanie się z warstwami lasu;  głównymi przedstawicielami roślin i zwierząt 

występujących w polskich lasach,  w tym tych znajdujących się pod częściową 

lub ścisłą ochroną. Poszukiwanie skarbów dla zdrowia i urody jakie można o tej 

porze pozyskać z natury.  

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Obejrzenie ekspozycji leśnej wraz ze wstępem przygotowującym do 

wyprawy w las.  

3. Spacer po ścieżce edukacyjnej w poszukiwaniu skarbów lasu i łąki-jak 

zmienia się przyroda latem? 

4. Oblicz ile mam lat.- sposoby obliczania wieku drzew.  

5. Grzybobranie- grzyby jadalne i niejadalne.  

6. Zabawy tematyczne w terenie. 

7. Rośliny i zwierzęta chronione na przykładzie brzozy ojcowskiej i 

mrówki rudnicy.  

8. Sylwoterapia czyli przytul drzewo i zobacz co się stanie.  

9. Podsumowanie zajęć z możliwością zorganizowania ogniska z 

pieczeniem kiełbasek na kiju.  

 

CZAS TRWANIA: 

2.5- 3 h. 

ATRAKCJE: 

 Ponad setka dziko występujących roślin jadalnych.  

 Rośliny znajdujące się pod ochroną, w tym brzoza ojcowska występująca 

tylko w zaledwie 5 miejscach w Polsce i kilku na świecie.  

 Zwierzęta znajdujące się pod ochroną .  

 Około 100 letnia lipa.  

 Tablice edukacyjne.  

 Zabawy tematyczne. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

CENA: 

25 zł/ os.  



„BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY”  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 

Zapoznanie się z historią oraz narzędziami, które służyły do siania, koszenia i 

zbioru oraz młócenia zbóż.  

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Zapoznanie się z gospodarstwem i zwierzętami.  

3. Co obecnie służy do siania i zbioru zboża?- współczesne maszyny 

rolnicze.  

4. Jak było kiedyś?- Historia obróbki zboża wraz z pokazem służących 

do tego sprzętów z możliwością użycia ich przez uczestników np. 

młócenie cepami czy mielenie zboża tradycyjnymi, ręcznymi żarnami.  

5. Podsumowanie zajęć wraz z wysunięciem wniosków.  

6. Degustacja tradycyjnego kołacza na cieście chlebowym.  

CZAS TRWANIA: 

3-4 h 

ATRAKCJE: 

 Współczesne oraz historyczne narzędzia rolnicze. 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Łącznie kilkaset zwierząt, a z pszczołami kilkaset tysięcy . 

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

 Zabawy tematyczne. 

 Możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek jako 

uzupełnienie zajęć.  

 

CENA: 

25 zł/ os.  

 

 



 „DZIEŃ NA WSI”   

ZAKRES TEMATYCZNY.  

 

Zapoznanie się z pracami, które rolnik wykonuje każdego dnia i jak żywi 

zwierzęta. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Oprowadzenie po gospodarstwie ( krowy, owce kameruńskie, króliki, 

kury, perliczki, gęsi, gołębie, indyki, pszczoły, ryby itd. )  

3. Jak wygląda dzień na wsi? – Pogadanka o codziennej pracy w 

gospodarstwie oraz sposobie żywienia zwierząt wraz z możliwością 

nakarmienia zwierząt.   

4.”Czyje to jajo?”- rozpoznawanie gatunków jajek i szukanie mamy.  

5. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

6. „Co kto je?”-sprawdzenie wiedzy uczestników na temat uczestników na temat 

żywienia zwierząt wraz z prezentacja siana, zboża itp.  

7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, zabawy na świeżym powietrzu.  

CZAS TRWANIA: 

2.5- 3 h.  

ATRAKCJE: 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Łącznie kilkaset zwierząt, a z pszczołami kilkaset tysięcy . 

 Maszyny rolnicze współczesne i używane w dawnych czasach.  

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS!! 

 Zabawy tematyczne. 

 Ciekawostki o pracy w gospodarstwie.  

 Możliwość użycia sprzętów gospodarskich.  

 

CENA: 

25 zł/ os.  

 



 „ŻYCIE NA WSI”  

ZAKRES TEMATYCZNY.  

 

Zapoznanie się ze zwierzętami i sposobem ich żywienia, rozpoznanie się z 

maszynami rolniczymi i sposobami obróbki ziemi. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Oprowadzenie po gospodarstwie ( krowy, owce kameruńskie, króliki, 

kury, perliczki, gęsi, gołębie, indyki, pszczoły, ryby itd. )  

3. Prezentowanie poszczególnych gatunków zwierząt dorosłych, a jeśli w 

danym czasie są to również ich dzieci.  

4. Prezentacja maszyn rolniczych oraz pogadanka na temat ich 

zastosowania.  

5. Możliwość uczestnictwa lub pomocy gospodarzowi w okresowych 

pracach przypadających w danym okresie roku np. sianokosy.  

6. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

7. Quiz „Czyje to dziecko?” oraz zagadki o zwierzętach gospodarczych.  

8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.  

 

CZAS TRWANIA: 

2.5- 3 h.  

ATRAKCJE: 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Łącznie kilkaset zwierząt, a z pszczołami kilkaset tysięcy . 

 Maszyny rolnicze.  

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS!! 

 Zabawy tematyczne. 

 Ciekawostki o pracy w gospodarstwie.  

 Możliwość użycia sprzętów gospodarskich.  

 

CENA: 

25 zł/os.  



JESIEŃ. 

 

 „Jesienią, jesienią sady się rumienią…” to prawda, lecz nie tylko sady 

obfitują o tej porze roku bogactwem pysznych i zdrowych smakołyków. To czas 

zbiorów i gromadzenia zapasów na zimę. Przygotowują się do niej i  gospodynie 

w domach, i gospodynie w lesie.  Chcecie poznać zwyczaje i sposoby 

przechowywania pożywienia jednych i drugich? U nas to możliwe!  

Wczesną jesienią w polu odbywają się tak zwane wykopki, u nas 

towarzyszy im zabawa, pieczenie ziemniaków i kiełbasek na ognisku oraz 

opowieści, o tym jak to wszystko się zaczęło, czyli skąd mamy ziemniaka. To 

też czas kończących się żniw i napełniania spichlerzy, czyli świetna okazja to 

poznania historii, narzędzi i sposobów jakich używali lokalni mieszkańcy do tej 

ciężkiej pracy, dekady, a nawet wieki temu. 

Z kolei na łące i w lesie natura maluje przepiękne pejzaże, malowane 

ciepłymi kolorami jesieni. Jeśli chcecie to wszystko zobaczyć, przyjedzcie do 

nas!  

 

 

 

 



„KOLORY JESIENI”  

ZAKRES TEMATYCZNY: 

Zapoznanie się z warstwami lasu;  głównymi przedstawicielami roślin i zwierząt 

występujących w polskich lasach,  w tym tych znajdujących się pod częściową 

lub ścisłą ochroną; jak zwierzęta przygotowują się do zimy; jakie zmiany w 

naturze zachodzą jesienią.  Poszukiwanie skarbów dla zdrowia i urody jakie 

można o tej porze pozyskać z natury. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Obejrzenie ekspozycji leśnej wraz ze wstępem przygotowującym do 

wyprawy w las.  

3. Spacer po ścieżce edukacyjnej -jak zmienia się przyroda jesienią? 

4. Grzybobranie- grzyby jadalne i niejadalne.  

5. Co daje nam las? Refleksja nad darami jakie możemy pozyskać z natury 

jesienią i nie tylko. 

6. Gdzie wiewiórka schowała orzeszek i co z tego wynikło?  

7. Zabawy tematyczne w terenie- jak zwierzęta przygotowują się zimy.  

8. Rośliny i zwierzęta chronione na przykładzie brzozy ojcowskiej i 

mrówki rudnicy.  

9. Podsumowanie zajęć z możliwością zorganizowania ogniska z 

pieczeniem kiełbasek na kiju.  

 

CZAS TRWANIA: 

2.5- 3 h. 

ATRAKCJE: 

 Ponad setka dziko występujących roślin jadalnych.  

 Rośliny znajdujące się pod ochroną, w tym brzoza ojcowska występująca 

tylko w zaledwie 5 miejscach w Polsce i kilku na świecie.  

 Zwierzęta znajdujące się pod ochroną .  

 Około 100 letnia lipa.  

 Tablice edukacyjne.  

 Zabawy tematyczne. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS!! 

CENA: 

25 zł/ os.  



„ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA”  

 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 

Zapoznanie się z historią pojawienia się ziemniaków w Polsce, samodzielne 

zbieranie ziemniaków w czasie trwania wykopków. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Jak pojawiły się ziemniaki w Polsce? Skąd do nas „przywędrowały”?  

3. Zapoznanie się z maszynami rolniczymi i sposobem obróbki ziemi 

pod plantację ziemniaków.  

4. Samodzielne zbieranie ziemniaków- wykopki.  

5. Ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek.  

6. Podsumowanie zajęć i zabawy na świeżym powietrzu.  

 

CZAS TRWANIA: 

2.5- 3 h.  

ATRAKCJE: 

 Współczesne oraz historyczne narzędzia rolnicze. 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Łącznie kilkaset zwierząt, a z pszczołami kilkaset tysięcy . 

 Własnoręczne zbierane ziemniaków do koszy.  

 Maszyny rolnicze współczesne i używane kiedyś.  

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

 Zabawy tematyczne. 

 Możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek jako 

uzupełnienie zajęć.  

CENA: 

25 zł/ os.  

 

 



„BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY”  

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 

Zapoznanie się z historią oraz narzędziami, które służyły do siania, koszenia i 

zbioru oraz młócenia zbóż. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Zapoznanie się z gospodarstwem i zwierzętami.  

3. Co obecnie służy do siania i zbioru zboża?- współczesne maszyny 

rolnicze.  

4. Jak było kiedyś?- Historia obróbki zboża wraz z pokazem służących 

do tego sprzętów z możliwością użycia ich przez uczestników np. 

młócenie cepami czy mielenie zboża tradycyjnymi, ręcznymi żarnami.  

5. Podsumowanie zajęć wraz z wysunięciem wniosków.  

6. Degustacja tradycyjnego kołacza na cieście chlebowym.  

CZAS TRWANIA: 

3-4 h.  

ATRAKCJE: 

 Współczesne oraz historyczne narzędzia rolnicze. 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Łącznie kilkaset zwierząt, a z pszczołami kilkaset tysięcy . 

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS!! 

 Zabawy tematyczne. 

 Możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem kiełbasek jako 

uzupełnienie zajęć.  

 

CENA: 

25 zł/ os.  

 

 



 „DZIEŃ NA WSI”   

ZAKRES TEMATYCZNY.  

Zapoznanie się z pracami, które rolnik wykonuje każdego dnia i jak żywi 

zwierzęta. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Oprowadzenie po gospodarstwie ( krowy, owce kameruńskie, króliki, 

kury, perliczki, gęsi, gołębie, indyki, pszczoły, ryby itd. )  

3. Jak wygląda dzień na wsi? – Pogadanka o codziennej pracy w 

gospodarstwie oraz sposobie żywienia zwierząt wraz z możliwością 

nakarmienia zwierząt.   

4.”Czyje to jajo?”- rozpoznawanie gatunków jajek i szukanie mamy.  

5. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

6. „Co kto je?”-sprawdzenie wiedzy uczestników na temat uczestników na temat 

żywienia zwierząt wraz z prezentacja siana, zboża itp.  

7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, zabawy na świeżym powietrzu.  

CZAS TRWANIA: 

2.5- 3 h.  

ATRAKCJE: 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Łącznie kilkaset zwierząt, a z pszczołami kilkaset tysięcy . 

 Maszyny rolnicze współczesne i używane w dawnych czasach.  

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

 Zabawy tematyczne. 

 Ciekawostki o pracy w gospodarstwie.  

 Możliwość użycia sprzętów gospodarskich.  

 

CENA: 

25 zł/ os.  



„ŻYCIE NA WSI”  

ZAKRES TEMATYCZNY.  

 

Zapoznanie się ze zwierzętami i sposobem ich żywienia, rozpoznanie się z 

maszynami rolniczymi i sposobami obróbki ziemi. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Oprowadzenie po gospodarstwie ( krowy, owce kameruńskie, króliki, 

kury, perliczki, gęsi, gołębie, indyki, pszczoły, ryby itd. )  

3. Prezentowanie poszczególnych gatunków zwierząt dorosłych, a jeśli w 

danym czasie są to również ich dzieci.  

4. Prezentacja maszyn rolniczych oraz pogadanka na temat ich 

zastosowania.  

5. Możliwość uczestnictwa lub pomocy gospodarzowi w okresowych 

pracach przypadających w danym okresie roku np. sianokosy.  

6. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

7. Quiz „Czyje to dziecko?” oraz zagadki o zwierzętach gospodarczych.  

8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. 

 

CZAS TRWANIA: 

2.5- 3 h.  

ATRAKCJE: 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Łącznie kilkaset zwierząt, a z pszczołami kilkaset tysięcy . 

 Maszyny rolnicze.  

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

 Zabawy tematyczne. 

 Ciekawostki o pracy w gospodarstwie.  

 Możliwość użycia sprzętów gospodarskich.  

 

CENA: 

25 zł/os.  



ZIMA 

Zimą w zielonym gaju jest nudno…  

Czy na pewno? Żywa szopka; poznawanie tradycji bożonarodzeniowych; 

słuchanie opowieści o Bożym Narodzeniu; zabawy na śniegu, czy może 

poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą oraz tego jak zwierzęta 

radzą sobie o tej porze roku; możliwość zostania prawdziwym tropicielem 

dzikich zwierząt oraz ich dokarmienia… 

Nuda?  

Jeśli uważacie, że nie to zapraszamy do naszego gospodarstwa!  

 

 

 

 

 

 



„ZIMOWA SZTUKA PRZETRWANIA”  

ZAKRES TEMATYCZNY: 

 

Zapoznanie się z głównymi przedstawicielami roślin i zwierząt występujących 

w polskich lasach,  w tym tych znajdujących się pod częściową lub ścisłą 

ochroną; zmianami jakie zachodzą zimą w naturze oraz jak zwierzęta radzą 

sobie w zimie. Dokarmianie zwierząt oraz szukanie ich tropów. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Obejrzenie ekspozycji leśnej wraz ze wstępem przygotowującym do 

wyprawy w las.  

3. Spacer po ścieżce edukacyjnej -jak zmienia się przyroda zimą? 

4. Szukanie tropów zwierząt po łąkach i lesie.  

5. Dokarmianie zwierząt- jak to robić żeby nie zaszkodzić?  

6. Zabawy tematyczne w terenie- jakie sposoby mają zwierzęta na 

przetrwanie zimy.  

7. Rośliny i zwierzęta chronione na przykładzie brzozy ojcowskiej i 

mrówki rudnicy.  

8. Podsumowanie zajęć z możliwością zorganizowania ogniska z 

pieczeniem kiełbasek na kiju lub na grillu.  

 

CZAS TRWANIA: 

2-2.5 h. 

ATRAKCJE: 

 Paśniki. 

 Możliwość samodzielnego dokarmienia zwierząt.  

 Rośliny znajdujące się pod ochroną, w tym brzoza ojcowska występująca 

tylko w zaledwie 5 miejscach w Polsce i kilku na świecie.  

 Zwierzęta znajdujące się pod ochroną .  

 Około 100 letnia lipa.  

 Tablice edukacyjne.  

 Zabawy tematyczne. 

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

CENA: 

20 zł/ os.  



 „ŻYWA SZOPKA Z ZIMOWYM 

SZALEŃSTWEM.”  

 

ZAKRES TEMATYCZNY:  

 

Oglądanie żywej szopki, w skład której wchodzą krowy, owce kameruńskie, 

króliki, gęsi, kury, gołębie itd. Zapoznanie się z tradycjami 

bożonarodzeniowymi oraz historiami o Bożym Narodzeniu. 

HARMONOGRAM: 

1. Powitanie uczestników, zapoznanie się z regulaminem  i zasadami 

bezpieczeństwa.  

2. Obejrzenie szopki z możliwością pogłaskania i nakarmienia zwierząt.  

3. Wysłuchanie opowieści o Bożym Narodzeniu.  

4. Tradycje bożonarodzeniowe naszego regionu.  

5. Zimowe szaleństwo na górce „za stodołą” czyli zjeżdżanie na sankach, 

ślizgach lub tradycyjnie na worku wypełnionym sianem.  

6. Poczęstunek pyszną gorącą herbatą z miodem i cytryną lub z sokiem 

malinowym. 

 

CZAS TRWANIA: 

1-1,5 h.  

ATRAKCJE: 

 Kilkanaście różnych gatunków zwierząt, z czego ponad 20 różnych ras.  

 Możliwość nakarmienia zwierząt. 

 Tradycje bożonarodzeniowe. 

 Opowieści o Bożym Narodzeniu. 

 Zabawy na śniegu.  

 Zwiedzanie skansenu GRATIS! 

 

CENA: 

15 zł/ os.  

 

 


