
 

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

Stowarzyszenie „Tilia i Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają grupy zorganizowane  

do udziału w warsztatach przyrodniczo-plastycznych organizowanych w okresie ferii 

zimowych 

Miejsce: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13, Toruń 

Zapisy: Biuro Szkoły Leśnej  na Barbarce, tel.  56 657 60 85 wew. 85 (poniedziałek - 

piątek  8.00-16.00) 

Termin: do uzgodnienia  
 

A. Specjalne warsztaty przyrodniczo – ekologiczne 

prezentujące zimową przyrodę Barbarki 

Czas trwania: 2 godziny zegarowe, po zakończeniu warsztatów 30 - minutowe 

ognisko (prowiant uczestnicy zapewniają we własnym zakresie) 

Dla kogo: dzieci w wieku  6-12 lat 

Ilość uczestników: w jednej grupie od 5 do 25 osób,  jednocześnie możemy 

zorganizować warsztaty dla dwóch grup (łącznie dla ok. 50 osób) 

Cennik (obejmuje wszelki niezbędne materiały na warsztaty, wykonane przez 

siebie prace uczestnicy zabierają ze sobą do domu):  

 5 - 10 osób w grupie - 25 zł netto od osoby 

 11 - 15 osób w grupie  -  18 zł netto od osoby 

 16 – 25 osób w grupie – 12 zł netto od osoby 

 



 

 

Tematy warsztatów do wyboru: 

1) Czy wiesz jak prawidłowo dokarmiać zwierzęta zimą?  Wykonywanie 
przysmaków dla ptaków 

W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzą czy należy dokarmiać dzikie zwierzęta 

zimą, jaki pokarm wybrać dla ptaków i jak przygotować karmnik. Wytłumaczymy 

też dlaczego ptaki nie powinny zjadać chleba. Będziemy obserwować ptaki 

spędzające zimę w barbarkowym lesie w terenie. 

Część teoretyczną zajęć połączona będzie z częścią praktyczną, w której 

wykonamy przysmaki dla ptaków – „nasionkowe jabłuszka” oraz „orzeszkowe 

szaszłyki”  

Ponadto w przypadku tego warsztatu istniej  możliwość wybrania dodatkowej 

opcji - dla każdego uczestnika przygotujemy mały drewniany karmnik, który 

uczestnik pomaluje na wybrane przez siebie kolory– płatne dodatkowo 10 zł 

netto od osoby. 

 

2) Jak barbarkowe zwierzęta spędzają zimę? Zwierzaki z pomponów 

Zajęcia składać się będą z dwóch części - edukacyjnej i plastycznej. W  czasie 

pierwszej części zajęć uczestnicy będą brali udział w podchodach. Ich 

zadaniem będzie odnalezienie ukrytych w lesie wskazówek i rozwiązanie zadań 

dotyczących zwierząt leśnych i ich sposobów na przetrwanie zimy.  

Druga część zajęć to warsztaty plastyczne w czasie, których uczestnicy 

wykonywać będą zwierzaki z wełnianych pomponów. 

 

3) ,Leśny detektyw - Na tropie barbarkowych zwierząt 

W czasie prezentacji multimedialnej połączonej z pogadanką uczestnicy zajęć 

dowiedzą się jakie ślady i tropy zostawiają mieszkające w lesie zwierzęta. W 

części terenowej zajęć uczestnicy będą samodzielnie poszukiwać w lesie znaków 

– tropów i  śladów pozostawionych przez zwierzęta zamieszkujące lasy Barbarki.  

Druga część zajęć to warsztaty plastyczne, w czasie których uczestnicy wykonają 

medaliony z gliny z odciskiem tropu wybranego przez siebie zwierzaka. 

 

 

 

 



B.Bezpłatne zajęcia pn. „Zagrożenia płazów 

wynikające z zanieczyszczeń środowiska, w tym 

niskiej emisji oraz nieodpowiedniego 

zagospodarowania krajobrazu. Sposoby ochrony 

płazów” 
  

 

 

 

 

Finansowanie : 

Zajęcia realizowane będą w  ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności 

biologicznej płazów poprzez zakup zabezpieczeń na terenie Szkoły Leśnej na 

Barbarce w Toruniu”  finansowanego w ramach Kujawsko-Pomorskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 

4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT. 

 

 

Dla kogo: dzieci i młodzież szkolna z terenu powiatów bydgoskiego, 

toruńskiego, miasta Bydgoszczy oraz miasta Torunia. 

Czas trwania: 3 godziny lekcyjne 

Opis zajęć: 

W czasie zajęć uczestnicy poznają zwierzęta należące do gromady Płazy oraz 

dowiedzą się  dlaczego wszystkie objęte są ochroną gatunkową w Polsce i  

jakimi zagrożeniami muszą się mierzyć. W czasie zajęć uczestnicy wykonają 

w grupach gry planszowe prezentujące zagrożenia płazów i sposoby ich 

ochrony.  

 

 

 


