


NA  TROPIE 
BAŚNI I CZARÓW
Wyprawę zaczynamy w „leśnej bibliotece” 
od czytania znanych lub mniej znanych 
opowieści. Po zapoznaniu się z książkowymi 
bohaterami wyruszamy na ich poszukiwania 
w przestrzeni Ogrodu. Podróż ta jest pełna 
wyzwań: trzeba pokonać gąszcz gałęzi, przewrócone wyzwań: trzeba pokonać gąszcz gałęzi, przewrócone 
konary, czasem ominąć pajęcze sieci… podczas 
wędrówki odnajdujemy nie tylko bohaterów danej 
opowieści – zwierzęta i rośliny, ale także 
przeżywamy survivalową przygodę 
prawdziwego odkrywcy.

Zapraszamy: 

grupy przedszkolne, 

szkoły podstawowe klasy I-III 



W LESIE ZMYSŁÓW 
Poprzez sensoryczne zabawy poznajemy 

świat przyrody. Koncentrujemy się 
na wytężaniu każdego ze zmysłów - w ten 

sposób odkrywamy nie tylko Ogród 
Dendrologiczny i jego przyrodnicze 

walory, ale uczymy się pełniej przeżywać 
otaczający nas świat. Zajęcia te 

w oryginalny sposób poruszają zmysł w oryginalny sposób poruszają zmysł 
słuchu, dotyku i węchu, 

szlifując jednocześnie orientację 
w przestrzeni.

Zapraszamy: 

grupy przedszkolne, 

szkoły podstawowe 

klasy I-III i IV-VIII



PO PROSTU L.A.S.
czyli Leśna Akademia Symfoniczna

Zapraszamy: 

grupy przedszkolne, 

szkoły podstawowe 

klasy I-III i IV-VI

Wyruszamy do dzikich zakątków Ogrodu 
Dendrologicznego by poznać interesujące 
drzewa i krzewy. Podczas tej wyprawy 

szukamy ciekawych materiałów do 
skonstruowania prostych instrumentów 

muzycznych. Z tych skarbów lasu tworzymy 
„orkiestrę symfoniczną”, która pod koniec „orkiestrę symfoniczną”, która pod koniec 
naszej przygody akompaniuje poznanym 
wcześniej solistom – leśnym ptakom. 



Podczas wycieczki i zabawy 
przeobrażamy się w konkretne gatunki 

owadów i próbujemy po zapachu rozpoznać 
rośliny, których zapylaczami się stajemy. 
Poznajemy typy kwiatów, barwny świat 
owadów zapylających, ich preferencje  

zapachowe i siedliskowe oraz zapachowe i siedliskowe oraz 
ciekawe zachowania socjalne. 

LEŚNA 
PERFUMERIA 

Zapraszamy: 

grupy przedszkolne, 

szkoły podstawowe 

klasy I-III i IV-VIII,

szkoły średnie



Zapraszamy: 

szkoły podstawowe

klasy I-III i IV-VIII

Udajemy się na wyprawę w poszukiwaniu 
zwierząt, których najczęściej się boimy 
lub ich wygląd nie wywołuje u nas miłych 

emocji. Są to np. różne stawonogi, 
mięczaki, płazy lub gady. Śledząc ich 

zachowania, poznajemy ich ciekawe życie 
i oswajamy się z nimi. Po udanej wyprawie i oswajamy się z nimi. Po udanej wyprawie 

zamieniamy się w pisarzy i wspólnie 
na leśnej polanie, tworzymy opowieści 
fantasy ze znalezionymi zwierzętami 

w roli głównej. 

LEŚNE BIURO 
ŚLEDCZE



WYŚCIG NA LEŚNEJ POLANIE

Leśna Polana z edukacyjnymi wiatami staje sie naszą sala 
lekcyjną. Zdobytą wiedzę sprawdzamy podczas 

drużynowej gry -  planszą jest przestrzeń 
Ogrodu Dendrologicznego, a reprezentantami drużyn 

są „Awatary” wcześniej przygotowane 
z kawałków gałęzi. 

Zapraszamy: 

szkoły podstawowe 

klasy I-III i IV-VIII,

szkoły średnie 



Zapraszamy: 

szkoły podstawowe 

klasy I-III i IV-VIII,

szkoły średnie

BARWY (Z) NATURY 
Podróż do świata kolorów rozpoczynamy od poznania 
tęczowo ubarwionych motyli, które można spotkać 
w Ogrodzie Dendrologicznym.  To właśnie kolory na 
ich skrzydłach kierują naszą dalszą wędrówkę 
w poszukiwaniu podobnych barw w świecie roślin. 
Na końcu techniką kolażu tworzymy kolorową 
mandalę z motywem motyla wykorzystując
surowce naturalne.surowce naturalne.




