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Powędrujemy alejkami parku z przyrodnikiem:

Nauczymy się rozpoznawać drzewa wokół nas.
Będziemy przytulać się do drzew.
Robić zdjęcia z przyrodą na pierwszym planie.
Bawić się w parkowych zakątkach i na placu
zabaw.
Zdobywać nagrody w grach terenowych.

CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

Dlaczego bez drzew nasza planeta nie przetrwa?
Po co nam w mieście aleje, lasy i parki miejskie?
W jaki sposób możemy dbać o drzewa?
Czy mogę posadzić własne drzewko?
Kto mieszka w drzewach? Opowieść o jeżach,
ptakach, mrówkach, motylach i zapylaczach.

EKO wycieczka szkolna
Ekologiczne warsztaty

w parkach warszawy
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RATUJMY NASZĄ PLANETĘ  

PRZYRODNICZE WYCIECZKI PO WARSZAWIE 

 

 

WISŁA – KAPRYŚNY SKARB WARSZAWY  
Warszawa z perspektywy dwóch wiślanych brzegów • Bulwary Wiślane od Pomnika Syreny do 

Podzamcza • Komory wodne • Plaża nieopodal ZOO • Pawilon edukacyjny „Kamień” na 

Golędzinowie • Park Skaryszewski i Jezioro Kamionkowskie.  

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 92 zł 63 zł 55 zł 49 zł 

 

WARSZTATY W PARKACH WARSZAWY  
Spotkanie i wędrówka alejkami wybranego parku z przyrodnikiem: Park Skaryszewski, Ogród Saski i 

Ogród Krasińskich, Łazienki Królewskie i Park Ujazdowski, Pole Mokotowskie, Park Szczęśliwicki, 

Park Fosa i Stoki Cytadeli oraz Bulwary Wiślane, Park Olszyna, Park Arkadia, Las Kabacki, Las 

Bielański, Las Młociński • Dlaczego bez drzew nasza planeta nie przetrwa? • Po co nam w mieście 

aleje, lasy i parki miejskie? • W jaki sposób możemy dbać o drzewa? • Czy mogę posadzić własne 

drzewko? • Kto mieszka w drzewach? • Opowieść o jeżach, ptakach, mrówkach, motylach i 

zapylaczach • gry i zabawy w parkowych zakątkach.  

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 92 zł 63 zł 55 zł 49 zł 

 

LAS KABACKI, OGRÓD BOTANICZNY W POWSINIE  
Rezerwat Przyrody Las Kabacki: rozpoznawanie drzew i roślin runa, pogadanka jak powstały 

wąwozy, skarpy w rezerwacie, co to jest taras zalewowy, bór, grąd i łęg, czy drzewa ze sobą 

rozmawiają, ostrzegają się i pomagają sobie wzajemnie, w jaki sposób drzewa pobierają wodę, 

z jakich warstw składa się pień drzewa i jaką funkcję one pełnią, • zabawa w Parku Kultury w 

Powsinie • wizyta w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie •  ognisko na leśnej polanie (prowiant 

własny) • zajęcia rekreacyjne: gra w piłkę, zabawa w fit-parku. 

Liczba osób 20-29 30-39 40-44 45-50 
Cena/os. 108 zł 88 zł 78 zł 72 zł 

 

 

Podane ceny zawierają:   opiekę przewodnika, transport autokarem, ubezpieczenie NNW, koszt realizacji 

programu, podatek VAT, bezpłatne miejsca dla opiekunów (1 na 10 uczestników). 
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