
SZKOŁA
W OGRODZIE 

EDYCJA JESIENNA – PAŹDZIERNIK 2020

Oferta edukacji Fundacji
„ŚWIAT W NASZYCH

RĘKACH” w Dolinie Bawole
Serce w
Bystrej



Ścieżka Edukacyjna 
„OGRÓD DLA ZIEMI” 

  
Spacer

 

 Warsztat

Zapraszamy grupy dzieci i młodzieży 
do naszego gospodarstwa !

Grupa: do 30 osób

Czas trwania wizyty: około 2 godzin

Cena: 300 zł za całość* 



Tematy na Ścieżce:
- Obieg materii
- Bioróżnorodność
- Permakultura
- Zero Waste
- Dzikie zapylacze
- Woda w ogrodzie
- Zwierzęta – mieszkańcy ogrodu

Ścieżka Edukacyjna 
„OGRÓD DLA ZIEMI” 

 



 
Spacer po ogrodzie 
z doświadczonymi

ogrodniczkami

 
- obserwacja jesiennego ogrodu
- ekologiczne i permakulturowe
rozwiązania w praktyce ogrodniczej
- dotyk, węch, smak 

 
Przerwa /

Herbatka z kociołka 

 
Po przejściu Ścieżki

 i zwiedzeniu Gospodarstwa
(ok.45 min) zapraszamy na

gorącą herbatę ziołową 
z ogniska.



Rodzaje warsztatów do wyboru:
 

Sezonowe warsztaty przyrodnicze
wysiew poplonu,

 zbiór i przechowywanie nasion,
      

Upcykling / zero waste 
twórcze przetwórstwo

oraz redukowanie odpadów w jednym 

Indiańskie lekcje  
inspirowane kulturą

 i rzemiosłem Indian Ameryki Północnej 
warsztaty z wykorzystaniem wiedzy przyrodniczej

i naturalnych materiałów.
 Opowieści wokół ognia w tipi

 
Warsztat (45 min-1h)



- dojazd autobusem miejskim nr 57 z Bielska-Białej do
przystanku Bystra Ława (ok. 500m od gospodarstwa)

- toaleta dostosowana dla osób z
niepełnosprawnościami ruchowymi

- ławki / krzesła / stoły do dyspozycji grupy

- tablica /rzutnik 

- na wypadek deszczu: dwie kryte altany ze stołami 
i ławkami /lub zajęcia w kopule geodezyjnej

- namiot indiański tipi o średnicy ok.5 m 
z wewnętrznym paleniskiem – idealny

na opowieści przy ogniu – do dyspozycji grupy

 
Udogodnienia



*Cena może się nieznacznie różnić w zależności od
liczebności grupy, wybranych warsztatów (koszt
materiałów), a także w zalezności od ustalonych

modyfikacji programu

Czas trwania:

Ścieżka edukacyjna oraz Spacer po Ogrodzie - ok. 45
min

Przerwa z herbatką i poczęstunkiem - ok. 15-20min
Warsztaty - 45 min.-1 h

Zapraszamy do zapisów:

edukacjaswnr@gmail.com
nr tel.: 691 857 503


