
Zielona Szkoła w Kranie Lessowych Wąwozów- II dni 
 

Ramowy program: 

 

I dzień: 

Wyjazd w godzinach rannych w kierunku Lublina.  

Przejazd do Kazimierza Dolnego. 

Zwiedzanie z przewodnikiem malowniczego miasteczka - Kościół Farny, Kościół pod wezwaniem 

św. Anny, Kamienica pod św. Mikołajem i Krzysztofem, Baszta, wejście na górę Trzech Krzyży- 

panorama miasta. Czas wolny na zakup pamiątek- koguty kazimierowskie.  

Rejs statkiem po Wiśle. 

Obiad. 

 

Wizyta w Magicznym Ogrodzie: 

Magiczne Ogrody pobudzają dziecięcą ciekawość i kreatywność.  

To miejsce doświadczania poznawania i wspierania rozwoju poprzez zabawę. 

Kilkaset wyselekcjonowanych i misternie wkomponowanych w krajobraz gatunków drzew i roślin 

stanowi nadzwyczajną scenografię dla magicznej opowieści.  

Scenografia jest inna każdego dnia 

W Magicznych Ogrodach zamieszka 30 interaktywnych, ruchomych figur, które  

opowiedzą historię parku i przeniosą nas do świata magii. 

Magiczne Ogrody to czternaście krain tematycznych: 

 

 Jezioro z Tajemniczą Wyspą to wyzwanie dla prawdziwych mężczyzn 

 Kwiatowa Dolina to miejsce niezwykłe do którego zabierze nas kolejka. Wyruszając z 

Kwiatowej stacyjki przejedziemy pod olbrzymią Gąsienicą,  

zadziwią nas kolorowe gigantyczne grzyby… 

 Bulwiaki. Wioska tych sympatycznych ogrodników jest bajeczną krainą pełną przyrodniczych 

niespodzianek 

 Gród krasnoludów wzorowany na średniowiecznej wiosce zamieszkują silni jeźdźcy smoków - 

Krasnoludy. Znajdziemy tutaj także najnowocześniejsze place zabaw. 

 Smocze Gniazdo to unikalny plac zabaw dla najmłodszych dzieci, na którym będą mogły dotknąć 

smoczków wykluwających się z jaj oraz poeksperymentować z prostymi formami ruchu na 

niskich elementach zabawowych. 

 Wodny Świat - miejsce beztroskich zabaw i doświadczeń z użyciem wody, piasku i żwiru 

 Mroczysko to strefa dla tych, którzy chcą zmierzyć się z własnym strachem.  



Czterech szarych strażników tej mrocznej, bagnistej krainy zwiastuje spotkanie z jej 

więźniem - Aragiem. Władcą czarnej magii. 

 

Zwiedzanie Parku z przewodnikiem + gra terenowa (1,5-2h) 

W trakcie terenowej gry na terenie parku realizowane są zagadnienia dotyczące: 

- edukacji polonistycznej (m.in czytanie i rozumienie krótkich tekstów, wyciąganie wniosków, 

rozumienie piktogramów) 

- edukacji plastycznej (poznawanie wybranych elementów architektury zieleni) 

- edukacji społecznej (m.in odróżnianie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami, 

doświadczanie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym) 

- edukacji przyrodniczej (m.in zapoznanie z obrazkowym kalendarzem pogody, wpływem przyrody 

nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin) 

- edukacji matematycznej (m.in sprawne dodawanie i odejmowanie w zakresie do 20) 

Czas wolny na placu zabaw. 

Przejazd do miejsca zakwaterowania. 

Kolacja. Czas wolny, gry i zabawy rekreacyjne. Dyskoteka. Nocleg. 

 

II dzień: 

 

Śniadanie. Przejazd do Wojciechowa. 

Zwiedzanie z przewodnikiem jedynego w Polsce Muzeum Kowalstwa: 

  Zwiedzanie imitacji starej kuźni, części poświęconej narzędziom rolniczym oraz ekspozycji 

podków dla koni i bydła, kolekcji replik broni średniowiecznej, ekspozycji wyrobów kowalstwa 

artystycznego kowali polskich i zagranicznych (bogate kolekcje krzyży, żyrandoli, a także kute 

akwarium, patera na owoce wykonana przez kobietę, żelazny pas cnoty) 

  Ostrzenie siekiery na ręcznej szlifierce, 

  Granie marsza kowalskiego na kowadle, 

  Podkówkowy test na inteligencję, 

  Pobyt w Muzeum kończy „Legenda o podkowie szczęścia” - niezwykle barwna opowieść, 

słuchana chętnie, zarówno przez przedszkolaków jak i licealistów. 

Warsztaty-  wykonywanie "PODKOWY SZCZĘŚCIA"  z masy solnej wypiekanej na miejscu. 

Obiad „U kowalowej”.  

Wizyta u kowala- zwiedzanie najstarszej kuźni w Polsce, barwne opowieści, pokaz bicia podkowy 

(z czynnym udziałem wycieczkowiczów), zakup pamiątek. 

Po obiedzie przejazd do miejscowości Mokrelipie- gospodarstwo pasieczne „Ulik”. Zwiedzanie z 

przewodnikiem: pasieka, skansen, muzeum.  Na deser degustacja pysznego miodu. Powrót  w 

godzinach wieczornych. 

 

 

 

 

    

         



Świadczenia zawarte w cenie: 

 

- transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, DVD, pasy bezp.) 

- opiekę pilota- przewodnika  

- wyżywienie wg programu  

- warsztaty  

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Magiczne Ogrody, Muzeum Kowalstwa, Kuźnia, Ulik) 

- ubezpieczenie uczestników 

- parkingi, opłaty drogowe 

- podatek VAT 

 

Z wycieczki każde dziecko przywozi: podkowę z masy solnej i słoiczek miodu. 

 

 


