
Wybrane oferty wycieczek dla przedszkolaków – JESIEŃ 2013 
 
Cena imprezy obejmuje: transport autokarem, opiekę przewodnicką, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu 
do zwiedzanych obiektów (poza przypadkami, gdy w opisie imprezy jest napisane inaczej), bezpłatne 
miejsca dla opiekunów (1 na 10 uczestników), podatek VAT . Koszt imprez zależy od liczby uczestników 
i  został skalkulowany dla: 20-29, 30-39, 40-44 oraz 45-49 uczestników. Koszt imprez kilkudniowych – 
przedstawiamy na Państwa zapytanie. Uzależniony jest głównie od ilości dni i ilości uczestników. 
 

Uwaga – na Państwa życzenie podczas imprez jednodniowych przygotowywane są dodatkowe 
posiłki. Liczba osób do opieki nad dziećmi do uzgodnienia. 

 

JESIENNE REKREACJE, SPOTKANIA Z PRZYROD Ą – wycieczki 1-dniowe 
 

1. JESIEŃ NA WSI I W LESIE – PRZYGODA W LE ŚNICZÓWCE PARY Ż 
podglądanie przyrody na wsi i w lesie: wizyta w „tradycyjnym” gospodarstwie wiejskim, gdzie zobaczymy 
oborę, chlew, stodołę, kurnik (kury, kaczki, gęsi), stajnię, zaobserwujemy co dzieje się na polu oraz różne 
prace gospodarskie: bronowanie, nawożenie, wysiew ziarna, powędrujemy do urokliwej leśniczówki, skąd 
pan leśniczy zabierze nas na warsztaty w głąb lasu w poszukiwaniu oznak jesieni (rozpoznawanie drzew, 
runa leśnego, mieszkańców lasu, podglądanie ptaków - ptasie zwyczaje) → zaproszenie na herbatkę 
w  leśniczówce przy płonącym kominku → ognisko z  kiełbaskami 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 120zł 30 osób - 92zł 40 osób - 89zł 45 osób - 79zł 
2. MAZOWIECKA WIE Ś – GĄSIOROWO  
wyprawa do podwarszawskiego gospodarstwa: podglądanie jesiennych prac polowych i  gospodarskich: 
orka, bronowanie, nawożenie, wysiew ziarna, elementarz zbóż i roślin, dawne i współczesne sposoby 
uprawy ziemi, zwierzęta hodowlane, karmienie ptactwa, elementy gospodarstwa: stodoła, maszyny rolnicze 
w nowoczesnym i dawnym gospodarstwie, zielnik → pełna śmiechu zabawa - wielkie pranie na łące → 
ognisko z kiełbaskami, gry i zabawy  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 109zł 30 osób - 84zł 40 osób - 81zł 45 osób - 76zł 
3. PUSZCZA KAMPINOSKA   
wizyta w muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, spacer z leśnikiem lub ekologiem 
w  głąb lasu, zajęcia dydaktyczne, wizyta w XIX-wiecznej chacie w Granicy, ognisko (kiełbaski własne)  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 117zł 30 osób - 86zł 40 osób - 77zł 45 osób - 69zł 
4. PUSZCZA KAMPINOSKA, WIZYTA W STADNINIE KONI   
wizyta w muzeum w Granicy, spacer z leśnikiem lub ekologiem w głąb Kampinoskiego Parku 
Narodowego, zajęcia dydaktyczne, wizyta w XIX-wiecznej chacie w Granicy → przejazd do stadniny koni: 
ognisko z kiełbaskami, przejażdżki na konikach lub furmanką w głąb lasu 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 127zł 30 osób - 96zł 40 osób - 89zł 45 osób - 81zł 
5. Z BABĄ JAGĄ W ZAWODY – NIEBORÓW      
wizyta w łowickiej chacie w Nieborowie: wyrób i wypiek „paluchów” dla Baby Jagi, wyrób latających 
mioteł, przebieranki w Babę Jagę, casting na najładniejszą Babę Jagę oraz najładniejszą Łowiczankę, 
poczęstunek → wizyta w muzeum sztuki ludowej w Sromowie  
Dodatkowo płatne: wizyta w muzeum w Żelazowej Woli, ognisko z kiełbaskami i zabawa na placu zabaw. 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 99zł 30 osób - 76zł 40 osób - 70zł 45 osób - 65zł 
6. WYPRAWA NA CZARNY L ĄD DO AFRYKAŃSKIEJ WIOSKI KUANJAMO (SOBANICE) 
przygoda w afrykańskiej wiosce powstałej na podobieństwo wioski Kuanjamo w Angoli: spacer po wiosce,  
wycieczka kolejką Mombasa Express, pokaz zbiorów zgromadzonych w Afrykańskim Centrum → udział 
w przygotowaniu Święta Wioski: nauka gry na instrumentach afrykańskich, malowanie twarzy, nauka 
tańca afrykańskiego → obchody Święta Wioski: Taniec Maski w wykonaniu wszystkich uczestników, 
prezentacje: ozdoby, Asiko Song w rytmie bębnów, maski, tańce wojenne → ognisko z kiełbaskami 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 117zł 30 osób - 92zł 40 osób - 89zł 45 osób - 84zł 
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7. W NIEBOROWIE W „STAJNI U KOWALA” I W ŁOWICKIEJ C HACIE  
wizyta w Stajni u Kowala w Nieborowie (zwiedzanie stajni i siodlarni połączone z wysłuchaniem 
opowieści o koniach, karmienie koni, czyszczenie kucyków, przejażdżka na kucyku i wozem traperskim), 
ognisko z kiełbaskami → warsztaty w łowickiej chacie: wypiekanie chleba połączone z poczęstunkiem  
Dodatkowo płatne warsztaty: wycinanki łowickie, kwiaty z bibuły, „wielkie pranie”, proste zabawki 
ludowe, kiszenie kapusty z degustacją, „Leśne skrzaty” – wyrób ozdób i zabawek z szyszek, kasztanów  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 133zł 30 osób - 99zł 40 osób - 89zł 45 osób - 84zł 
8. MAZOWIECKIE LASY I Ł ĄKI – FARMA KRZYCZKI 
wyprawa do farmy na podglądanie mazowieckich lasów i łąk, wizyta w mini-zoo, gdzie żyją lamy, owce, 
kozy, koniki, rozpoznawanie starych budynków i urządzeń gospodarskich polskiej wsi, piknik - grill 
z kiełbaskami, podchody – odkrywanie tajemnic Starego Wiatraka, warsztaty plenerowe z  przyrodnikiem 
na temat rodzimych gatunków ptaków (z ekspozycją budek lęgowych)  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 135zł 30 osób - 100zł 40 osób - 93zł 45 osób - 86zł 
9. JESIENNE PRACE W LEŚNICZÓWCE PARY Ż  
wizyta w starej leśniczówce: wędrówka z leśnikiem w głąb lasu w poszukiwaniu oznak jesieni → warsztaty 
z  tradycyjnych zajęć gospodarskich: kwaszenie kapusty lub pieczenie chleba → jesienne smakołyki: pokaz 
suszenia grzybów, wyrobu przetworów: dżemy, powidła, kompoty, soki, przeciery → herbatka 
w  leśniczówce przy płonącym kominku → wizyta w gospodarstwie wiejskim → ognisko z kiełbaskami  
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 140zł 30 osób - 110zł 40 osób - 105zł 45 osób - 98zł 
10. ŚWIĘTO ZIEMNIAKA W G ĄSIOROWIE 
podchody – wędrówka w poszukiwaniu oznak jesieni, poszukiwanie skarbów w Zaczarowanym Lesie → 
dawne gry i zabawy z ziemniakiem w roli głównej → ognisko z  pieczonymi ziemniakami lub kiełbaskami 
Dodatkowo płatne: przejażdżka furmanką po okolicy, warsztaty kulinarne. 
Cena/osoba 1 dzień 20 osób - 109zł 30 osób - 84zł 40 osób - 81zł 45 osób - 76zł 

 

JESIENNE IMPREZY INTEGRACYJNE – wycieczki 2, 3-dniowe 
 

1. LEŚNICZÓWKA PARY Ż 
Gospodarstwo agroturystyczne – stara, piękna leśniczówka, położona pomiędzy Nowym 
Miastem a  Ciechanowem. Dzieci zakwaterowane w przepięknym otoczeniu lasu, 
spotykają się z panem leśniczym, wędrują po lesie i do pobliskiej wsi, bawią się na placu 
zabaw, przygotowują smakołyki z panią gospodynią, poznają zwyczaje mieszkańców 
lasu, biorą udział w warsztatach plastycznych i przyrodniczych. 
2. GĄSIOROWO  
Gospodarstwo agroturystyczne położone w odległości 12 km od Pułtuska, pośród mazowieckich pól i łąk, 
szczycące się młynarskimi korzeniami. Dzieci poznają dawną i współczesną wieś, elementy kurpiowskiego 
folkloru, dawne zabawy na wiejskim podwórku. Poszukają klucza do Skrzyni Skarbów w  pobliskim 
Zaczarowanym Lesie. Będą karmiły ptactwo domowe i uczestniczyły w zajęciach kulinarnych. 
3. FARMA KRZYCZKI 
Ośrodek rekreacyjny położony 3km od Nasielska, z dużym terenem rekreacyjnym: mini-zoo, gdzie żyją 
lamy, owce, kozy, koniki, plac zabaw, boisko, zabytkowa, 100-letnia szkoła. Ponadto ścieżka edukacyjna 
z ekspozycją budek lęgowych, gdzie pan ekolog przeprowadza zajęcia o ptakach w Polsce, ich 
wędrówkach i zwyczajach. Zajęcia przyrodnicze obejmują warsztaty i podchody, zabawy 
w  terenie. 
4. NIEBORÓW 
Pobyt w ośrodku w niewielkiej odległości od zabytkowego pałacu, z dobrymi warunkami 
zakwaterowania i  zapleczem rekreacyjnym. Proponowane zajęcia na miejscu i w najbliższej okolicy: 
wyrób i wypiek „paluchów” dla Baby Jagi w łowickiej chacie, wyrób latających mioteł, przebieranki 
w  Babę Jagę, casting na najładniejszą Babę Jagę oraz najładniejszą Łowiczankę, wizyta w Stajni u Kowala 
w  Nieborowie (zwiedzanie stajni i siodlarni połączone z wysłuchaniem opowieści o koniach, karmienie 
koni, czyszczenie kucyków, przejażdżka na kucyku i wozem traperskim), wycinanki łowickie, kwiaty 
z  bibuły, „wielkie pranie”, proste zabawki ludowe -„Leśne skrzaty”, kiszenie kapusty z degustacją potraw. 
5. WYPRAWA NA CZARNY L ĄD (2 lub 3 dni) 
Zakwaterowanie w ośrodku w Płońsku. Zabawa w pobliskich Sobanicach: przygoda w afrykańskiej wiosce 
powstałej na podobieństwo wioski Kuanjamo w Angoli: spotkanie z Gościem z Afryki, wycieczka kolejką 
Mombasa Express, pokaz zbiorów zgromadzonych w Afrykańskim Centrum, udział w przygotowaniu 
Święta Wioski: nauka gry na instrumentach afrykańskich, malowanie twarzy, nauka tańca afrykańskiego, 
wybrane zabawy w Centrum Rekreacji. 
 
Do zapoznania się z całością oferty imprez szkolnych zapraszamy na www.wirtur.pl lub do naszego katalogu. 


