
PROGRAM POBYTU NA „ZIELONEJ SZKOLE”W ZAWOI 

DLA MŁODYCH ODKRYWCÓW BABIEJ GÓRY /18-22 maja 2015/ 

 

DZIEŃ I: PONIEDZIAŁEK 

 Po drodze do Zawoi wizyta w ZAGRODZIE EDUKACYJNEJ  

Zajęcia interaktywne „Jak to dawniej na szałasie bywało” prowadzi certyfikowany BACA 

- przekazanie informacji dotyczących życia na Hali wśród owiec i innych zwierząt; 

- dzieci nakarmią owce, wydoją kozę, zagrają na trombicie; 

-wytwarzanie zdrowej żywności - dzieci w prawdziwej wiejskiej zagrodzie dowiedzą się jak 

wyrabia się oscypki, samodzielnie zrobią i zjedzą moskole (placki). 

 Przyjazd do Ośrodka w Zawoi, zakwaterowanie i obiad 

 Rozpoznanie terenu: WITAJ ZAWOJO! 

- Wyjazd kolejką krzesełkową na Mosorny Groń, podziwianie panoramy Zawoi i Babiej 

Góry; 

- Zejście do Zawoi Mosorne, po drodze odwiedzenie Wodospadu na Mosorczyku – jednego 

z największych w Beskidach; w trakcie wycieczki – obserwacje przyrodnicze (sukcesja 

ekologiczna, formy ukształtowania terenu). 

 Kolacja 

 Spotkanie organizacyjne, przedstawienie planu zielonej szkoły 

 OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK  

 

DZIEŃ II: WTOREK 

 

 Śniadanie 

 Wycieczka do ośrodka edukacyjnego Babiogórskiego Parku Narodowego 
- interaktywna ekspozycja: Flora i fauna babiogórska (podczas zwiedzania wystawy można 

usłyszeć odgłosy lasu: m. in. śpiew ptaków i porykiwanie niedźwiedzia); 

- prezentacja walorów babiogórskiej przyrody, piętrowego układu roślinności, zwierząt    

zamieszkujących teren parku; 

- prezentacja układu sieci wodnej (potoków, źródeł), tras szlaków turystycznych; 

- przybliżenie uczniom początków ochrony przyrody babiogórskiej oraz historii rozwoju 

turystyki na odwiedzanym terenie; 

- zwrócenie szczególnej uwagi na współistnienie człowieka i przyrody; 

- obejrzenie Ogrodu Roślin Babiogórskich oraz Ogrodu Zmysłów. 

 Zwiedzanie Skansenu Budownictwa Babiogórskiego im. Józefa Żaka w Zawoi 

Markowe Rówienki 
– prezentacja starych chat góralskich o typowo babiogórskim stylu budownictwa; 

– prezentacja wystroju izb góralskich (czarnej i białej), oryginalnych sprzętów używanych 

w gospodarstwach domowych, strojów górali babiogórskich, narzędzi używanych przy 

hodowli owiec i produkcji sera; 

- mini galeria „Pod Cylem” – prezentacja prac regionalnych twórców ludowych. 

 Obiad 

 Centrum Górskie – Korona Ziemi w Zawoi 
- zwiedzanie makiet dziewięciu największych gór świata oraz eksponatów pokazujących 

historię alpinizmu; 

- sale multimedialne z dotykowymi stołami,  

-specjalne laboratorium lodu z możliwością pokonania prawdziwej szczeliny lodowej 

- makieta Babiej Góry z przekrojem geologicznym od środka; 

-profesjonalna 18 – metrowa ścianka wspinaczkowa 

 



 BĄDŹ EKO – zajęcia: Eko – Sianko – warsztaty wykonywania figurek z sianapod 

okiem twórców ludowych,konkurs na najpiękniejszą eko-zabawkę. 

 FOLK DESIGN-  połączenie tradycji z nowoczesnością -zajęcia z malarstwa na szkle 

- wykonywanie obrazka na szybce w technice konturowej. 

 Kolacja 

 „Folklor na wesoło” spotkanie z góralami zawojskimi -interaktywna, dynamiczna 

i humorystyczna prezentacja folkloru góralskiego – legendy, gawędy, konkursy. 

 

DZIEŃ III: ŚRODA 

 Śniadanie + prowiant, powrót na obiadokolację 

 Wycieczka całodzienna do Zakopanego 
- wyjazd i zjazd kolejką linowo-terenową na Gubałówkę; 

- spacer po mieście – Krupówki; 

- zwiedzanie skoczni Wielka Krokiew; 

- zwiedzanie Sanktuarium Góralskiego na Krzeptówkach. 

 Obiadokolacja 

 NOC FILMOŻERCÓW - filmy dla dzieci i młodzieży na wielkim ekranie, najlepsze 

hity filmowe w super jakości obrazu DVD, POPCORN dla wszystkich. 

 

DZIEŃ IV: CZWARTEK 

 Śniadanie 

 Spacer na Halę Barankową, na której do dziś wypasa się owce,  

- odwiedziny w  Bacówce - degustacja prawdziwych oscypków, buncu, a kto odważny napije 

się żentycy; 

- z Hali podziwianie panoramy Zawoi i Babiej Góry. Obserwacje przyrodnicze „Nasze 

drzewo” - rozpoznawanie gatunków drzew. 

 Obiad 

 Zawojskie Safari – Park Czarnego Daniela - gospodarstwo, w którym hodowane 

są jelenie, daniele i konie, owce, lamy i koza. Dzieci samodzielnie będą karmić 

zwierzęta. Lista zwierząt zagrożonych wyginięciem i podanie przyczyn wymierania 

gatunków. 

 Kolacja, 

 Spotkanie z rzeźbiarzem - pokaz rzeźbienia w drewnie i malowanie przez 

uczestników ptaszków beskidzkich. 

 Wieczór wspomnień, konkurs wiedzy o poznanym regionie 

 DISCO I KARAOKE SHOW do tego profesjonalne VIDEOKARAOKE 

 

DZIEŃ V: PIĄTEK 

 Śniadanie 

 SZUKANIE SKARBU - Gra terenowa w malowniczym przysiółku Zawoi Przysłop 

z użyciem GPS-ów – znajdź ukryty skarb. Sprawdź swoją szybkość dedukcję i spryt! 

Rozwiąż zadania, które zaprowadzą Cię do skarbu. Na uczestników czeka wiele 

niespodzianek podczas nietypowego poznawania terenu. 

 Obiad 

 Podsumowanie wyjazdu, ocena walorów przyrodniczo-krajobrazowych poznanego 

terenu. Rozdanie dyplomów „Młodego Odkrywcy Babiej Góry” wraz z zielonym 

kodeksem postępowania. 

 Pożegnanie i wyjazd w drogę powrotną; obejrzenie w Suchej Beskidzkiej Zamku 

„Mały Wawel” oraz Karczmy RZYM 


