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Zapraszamy grupy szkolne i turystyczne na wycieczki i różnorodne zajęcia edukacyjne.                   

Oto nasza oferta: 

1. Prelekcje w sali audiowizualnej GPN z pokazem slajdów, filmów video, prezentacji 

komputerowych; czas trwania - 1 godzina; cena - 80 zł/grupa 

 Góry w sercu Beskidów, czyli o walorach Gorczańskiego Parku Narodowego. 

 Mieszkańcy gorczańskiej puszczy - opowieści ze świata zwierząt. 

 Skarby lasów i łąk - najcenniejsze gatunki roślin w GPN. 

 Człowiek i przyroda w Gorcach. Walory kulturowe GPN. 

 Projekcja filmu „Świat salamandry” 

2. Zajęcia dla klas młodszych szkoły podstawowej w oparciu o program edukacyjny „Czym 

skorupka za młodu nasiąknie… czyli jak pokochać przyrodę aby ona pokochała nas” (czas trwania: 

2 godziny; cena: 80 zł/ godzina/ grupa) 

 Witamy wiosnę razem z mieszkańcami lasu. 

 Wiosenne koncerty. Uczymy się słuchać i rozumieć głosy ptaków 

 Mały świat pod naszymi stopami. Pochylamy się by go poznać. 

 Po co Pan Bóg stworzył kwiaty. 

 Na kolorowym dywanie, czyli spotkanie z mieszkańcami łąki. 

 Kumkająca straż naszych łąk, czyli jak polubić żaby. 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej www.czymskorupka.pl 

 

3. Zajęcia warsztatowe w sali edukacyjnej GPN oraz w parku dworskim w Porębie Wielkiej; czas 

trwania - ok. 2 - 3 godziny; (czas trwania: 2 godziny; cena: 80 zł/ godzina/ grupa) 

 Jaki to ptak? Nauka obserwacji i rozpoznawania wybranych gatunków (kwiecień, maj) 

 W poszukiwaniu "kwiatu paproci" (maj - wrzesień) 

 Poznajemy ślady i tropy zwierząt (cały rok) 

 W słowach kilku o dobrym wilku - prawda i mit o drapieżniku (cały rok). 

 Łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. Spotkanie z sowami (cały rok) 

 Kwiaty i owady – świat widziany przez lupę (maj, czerwiec)   

4. Wycieczki na ścieżkach edukacyjnych  

Wycieczki odbywają się w terenie górskim; średni czas trwania wyprawy wraz z zajęciami - ok. 4 - 

5 godzin. Cena: 80 zł/ godzina/ grupa. 

 Dolina potoku Turbacz (Koninki) 

http://www.czymskorupka.pl/
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 Na Turbaczyk (Koninki) 

 Wokół doliny Poręby (Koninki) 

 Park podworski hr. Wodzickich. Góra Chabówka. (Poręba Wielka, przy dyrekcji GPN) 

 Dolina Gorcowego Potoku. (Lubomierz) 

 Dolina Kamienicy (Lubomierz) 

 Z Łopusznej na Jankówki (Łopuszna) 

 Dolina potoku Jaszcze (Ochotnica Górna) 

 Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką (dwa najwyższe szczyty Gorców) 

 Partyzancką ścieżką na Turbacz (Łopuszna). 

Podczas wycieczki prowadzimy obserwacje przyrodnicze i realizujemy ćwiczenia. Uczniowie 

korzystają z pomocy dydaktycznych i kart pracy. 

Przykłady ćwiczeń do wyboru:   

Poznajemy przyrodę wszystkimi zmysłami;  

Barwy kwiatów na gorczańskich polanach;   

Poznajemy płazy w ich naturalnym środowisku;   

Świat bezkręgowców - życie w wodzie, na łące i w ściółce leśnej;   

Po co w lesie martwe drzewa?;   

Kolorowy świat grzybów;   

Las to nie tylko drzewa - poznajemy rośliny runa;   

Na tropie - poszukujemy śladów zwierząt dużych i małych. 

 

Zajęcia organizuje Zespół ds. Edukacji i Udostępniania Parku.   

Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłaszać pisemnie - na adres: gpn@gorcepn.pl lub 

korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej. 

W zgłoszeniu należy podać: proponowany termin, miejsce i temat zajęć oraz liczbę i wiek 

uczestników. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 18 33 17 207 w. 36 lub 41 

 


