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Żabie
Sprawy

 
Możliwe są trzy różne opcje ich prowadzenia:

mogą się one odbyć stacjonarnie w naszym
ekologicznym siedlisku, mogą przybrać formę

interaktywnej lekcji online lub możemy
połączyć te dwie formy i zaoferować Państwu

zajęcia mix.
 

Zapraszamy na zajęcia
edukacyjne Fundacji Świat w

Naszych Rękach.
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Lekcja w terenie: 

 
W programie:

 
- spacer po bioróżnorodnym ogrodzie i ścieżce edukacyjnej „Ogrody Dla Ziemi”

złożonej z ośmiu kolorowych tablic o tematyce ekologicznej,
- obserwacja rozwiązań przyjaznych żabom w praktyce, 

- poszukiwanie żab w terenie,
- dla młodszych dzieci zabawa ruchowa w żabki lub w wyścigi żab, 

- gra w zwierzęce supermoce,
- żabia medytacja 

 
 Czas: 120 minut
 Cena: 300 złotych

Lekcja online: 

 Podczas lekcji online przyjrzymy się polskim płazom, a przede wszystkim naszym
ulubionym żabom. Jak żaby oddychają? Jak spędzają zimę? Co jedzą? 

Poznamy wyjątkowe cechy żab, rodzaje, które możemy spotkać w naszych stronach,
żabie zwyczaje; to, co lubią i to, co im zagraża. Opowiemy o tym, jak chronić żaby
przed grożącymi im dziś niebezpieczeństwami, na przykład wstępując do Płaziego

Patrolu!
Rozwiążemy quiz, który pomoże nam zapamiętać, jakie ważne funkcje pełnią żaby w

środowisku naturalnym.
 

Czas: 90 minut
Cena: 100 złotych

 
 

Zajęcia online + w terenie: 
 

Zachęcamy do skorzystania z pakietu łączonego; najpierw spotkamy się z grupą
podczas lekcji online, a następnie zastosujemy zdobytą wiedzą w praktyce w

gospodarstwie. 
Cena: 350 złotych
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Miejsce: 
 

Zajęcia w terenie odbywają się w edukacyjnym siedlisku z ekologicznym
ogrodem, położonym u stóp Beskidów w Bystrej koło Bielska-Białej 

 (możliwy dojazd komunikacją miejską)

Udogodnienia
 

- 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
- możliwość rozpalenia ogniska, zrobienia ziołowej herbaty na ogniu – do

indywidualnego ustalenia
 

Grupa docelowa:
 

Dzieci i młodzież w grupie do 20 osób
(chyba, że w jednej klasie jest więcej uczniów - do uzgodnienia)

Zapraszamy po żywe doświadczenie Natury


