
OFERTA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 

EKO-CENTRUM ,,Leśny Zakątek” 

Na terenie malowniczej Sądecczyzny powstało miejsce, gdzie człowiek i natura żyją w zgodzie, a czas płynie zupełnie inaczej… W odległości kilku kilometrów od Nowego Sącza w miejscowości 

Piątkowa miłośnicy przyrody, spokoju, pięknych widoków, ale też przygody znajdą coś dla siebie.  

Eko- Centrum ,,Leśny Zakątek”, to miejsce gdzie wypoczniesz na łonie natury, poznasz tajemnice lasu oraz istot tam mieszkających. Poznasz także tajniki życia pszczół, gdyż Zakątek to także  

„otwarta pasieka”. Dlaczego ją tak nazywamy?, bo chcemy przybliżyć Wam ciekawostki o pszczołach oraz  ciężkiej pracy jaką dla nas wykonują. W naszej pasiece, możesz ubrać się w strój 

pszczelarza i wejść z nami w świat tych pracowitych owadów. Zakątek to miejsce gdzie miłośnicy zagadek i leśnych wędrówek poczują zew przygody. Dla miłośników naturalnej medycyny mamy 

do dyspozycji domek do apiterapii. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

Zajęcia edukacyjne dla Przedszkoli 
 
Proponujemy Przedszkolakom dzień w Pasiece spędzony na aktywnym wypoczynku połączonym 
z edukacją przyrodniczą i ekologiczną. Uczestnicy dzieleni są na mniejsze, średnio 5 osobowe 
grupki, które przydzielane są do poszczególnych trenerów na obiekcie. Grupy po zakończeniu 
danego bloku tematycznego wymieniają się, tak by każda grupa brała udział w każdym bloku 
tematycznym tj.: 
Zajęcia sportowe 
Pod okiem trenera organizowane są  m.in. zawody w przeciąganiu liny, wyścigi sztafetowe, zabawy 
z piankami czy rzucanie do celu. 
 
Zajęcia w pasiece 
Pszczelarz wprowadza uczestników w świat pszczół. Dzieci degustują miody oraz inne wyroby 
pszczele. Następnie w strojach pszczelarskich idą do pasieki, gdzie zobaczą jak wygląda ul, a także 
zajrzą mu do środka. 
 
Zajęcia z robienia świec 
Dzieci pod okiem trenera wykonują własne świece z wosku pszczelego, udostępnione są im formy 
oraz wosk i knot. Wykonane świeczki dzieci zabierają ze sobą do domu. 
 
Zajęcia z robienia domków dla owadów 
Pod okiem trenera dzieci otrzymują szkielet domku dla owadów, muszą samodzielnie ułożyć w nim 
patyczki, klocki drewniane i bambusowe, szyszki, tak by mogły tam zamieszkać owady. Stworzone 
domki dzieci umieszczają w lesie w ten sposób pomagając owadom. 
 
Zajęcia w terenie leśnym 
Dzieci z trenerem ruszają ścieżką leśną zlokalizowaną na obiekcie, pod drodze mijają tablice 
edukacyjne, gdzie znajdują się ciekawostki ekologiczne i przyrodnicze. Trener zadaje dzieciom 

Zajęcia edukacyjne dla Szkół Podstawowych 
 

Zajęcia dla uczniów Szkół Podstawowych to przede wszystkim aktywność na świeżym 
powietrzu połączona z edukacją przyrodniczą i ekologiczną. Uczestnicy dzieleni są na 
mniejsze średnio 5 osobowe grupki, które przydzielane są do poszczególnych trenerów na 
obiekcie. Grupy po zakończeniu danego bloku tematycznego wymieniają się, tak by każda 
grupa brała udział w każdym bloku tematycznym tj.: 
Zajęcia sportowe 
Pod okiem trenera organizowane są: m.in. zawody w przeciąganiu liny, strzelaniu z łuku, 
wyścigi sztafetowe, zabawy z piankami czy rzucanie do celu. 
 
Zajęcia w pasiece 
Pszczelarz wprowadza uczestników w świat pszczół. Dzieci degustują miody oraz inne 
wyroby pszczele. Następnie w strojach pszczelarskich idą do pasieki, gdzie zobaczą jak 
wygląda ul, a także zajrzą mu do środka. 
 
Zajęcia z robienia domków dla owadów  
Pod okiem trenera dzieci otrzymują szkielet domku dla owadów, muszą samodzielnie 
ułożyć w nim patyczki, klocki drewniane i bambusowe, szyszki, tak by mogły tam 
zamieszkać owady. 
Stworzone domki dzieci umieszczają w lesie w ten sposób pomagając owadom. 
 
Zajęcia w terenie leśnym 
Na obszarze lasu dzieci z trenerem poruszają się ścieżką leśną. Po drodze mijają tablice 
edukacyjne, gdzie znajdują się ciekawostki ekologiczne i przyrodnicze. Muszą trzymać się 
instrukcji, która pokazuje im gdzie mają iść.  Grupa ma za zadanie rozwiązać zagadki, by 
z nich otrzymać  hasło będące rozwiązaniem questu, wskazujące miejsce ukrycia „skarbu”.  
(zagadki dostosowane do wieku dzieci). 
 



zagadki na podstawie informacji z tablic, dzieci muszą znaleźć odpowiedź na wszystkie zagadki by 
na końcu odnaleźć leśny skarb (zagadki dostosowane do wieku dzieci). 
 
Istnieje możliwość realizacji indywidualnego programu edukacyjnego dopasowanego do potrzeb 
grupy. 
Na obiekcie mogą być realizowane zajęcia o tematyce: 
-ekologicznej 
-przyrodniczej w tym zajęcia dotyczące budowy lasu, zwierząt oraz owadów i innych 
mieszkańców lasu 
-zdrowego żywienia.  
 
Liczba uczestników zajęć: min. 15 
Czas trwania: ok.  6 godzin 
W ramach oferty uczestnikom zapewniamy: 
-dowóz 
-poczęstunek 
-zajęcia warsztatowe  
 
Koszt warsztatów zależy od potrzeb danej grupy.  
Przykładowy koszt warsztatów dla grupy 20 osobowej obejmującej warsztaty w pasiece, quest w 
lesie, zajęcia sportowe, zajęcia z robienia świec z wosku pszczelego, poczęstunek (napoje, 
kiełbaska z grilla/ ogniska, pieczywo) wynosi: 45 zł/osoby.  Opiekunowie grup –bezpłatnie.  

Zajęcia manualne np. dekoracja ciasteczek, szycie woreczków zapachowych 
wypełnionych ziołami, i inne. 
 
 
Istnieje możliwość realizacji indywidualnego programu edukacyjnego dopasowanego do 
potrzeb grupy.  
Na obiekcie mogą być realizowane zajęcia o tematyce: 
-ekologicznej 
-przyrodniczej w tym zajęcia dotyczące budowy lasu, zwierząt oraz owadów i innych 
mieszkańców lasu 
-zdrowego żywienia. 
 
Liczba uczestników zajęć: min. 15 
Czas trwania: ok.  6 godzin 
W ramach oferty uczestnikom zapewniamy: 
-dowóz 
-poczęstunek 
-zajęcia warsztatowe  
 
Koszt warsztatów zależy od potrzeb danej grupy.  
Przykładowy koszt warsztatów dla grupy 20 osobowej obejmującej warsztaty w pasiece, 
quest w lesie, zajęcia sportowe, zajęcia z robienia świec z wosku pszczelego, poczęstunek 
(napoje, kiełbaska z grilla/ ogniska, pieczywo) wynosi: 45 zł/osoby.  Opiekunowie grup –
bezpłatnie. 

 

Sprzedaż produktów ekologicznych: 

1. Ekologiczne zestawy piśmiennicze (długopis i ołówek)- cena: 7zł komplet 

2. Ekologiczne odblaski do plecaków- cena: 5 zł /sztukę 

3. Torba ekologiczna, ręcznie szyta, 100% bawełna- cena: 80zł/ sztukę 

4. Magnes na lodówkę –Leśny Zakątek- cena: 7zł/ sztukę 

5. Miody naturalne (wielokwiatowy, mniszkowy, spadziowy) oraz wyroby pszczele (pyłek kwiatowy, propolis)- w sprawie ceny prosimy o kontakt. 

 

Kontakt : Fundacja Nowa Galicja 

33-300 Nowy Sącz, Librantowa 248 

Tel. 728 580 570 


