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Zajęcia stacjonarne w Gajówce Mikołaja dla klas I – III szkoły podstawowej 

 

Tytuł Opis Czas trwania cena 

Puszcza karpacka i jej 
mieszkańcy  

zwiedzanie ekspozycji  oraz 
krótkie zajęcia aktywizujące 
dotyczące roślin i zwierząt 
(zgadki, konkurs, zabawa 
ruchowa). 

 

2 godziny 160 zł 

Poznajemy przyrodę 
wszystkimi zmysłami – 
odkrywamy barwy, dźwięki 
i zapachy natury 

 

Zwiedzanie ekspozycji oraz 
krótkie zajęcia terenowe na 
szlaku spacerowym: 
Gajówka Mikołaja – polana 
Żubrowisko; ćwiczenia 
aktywizujące. 

 

3 godziny 240 zł 

Jesteśmy gośćmi w parku 
narodowym  

 

 

Zwiedzanie ekspozycji oraz 
zajęcia terenowe na szlaku 
spacerowym: Gajówka 
Mikołaja – polana 
Żubrowisko; ćwiczenia 
aktywizujące 

2 godziny 160 zł 

Przygody z lupą – świat 
kwiatów i owadów.   

 

Zwiedzanie ekspozycji oraz 
zajęcia terenowe na szlaku 
spacerowym: Gajówka 
Mikołaja – polana 
Żubrowisko; obserwacje z 
wykorzystaniem lup i pudełek 
entomologicznych. 

 

3 godziny 240 zł 

 

 
 
Wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze na ścieżkach edukacyjnych  
 – dla klas 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjów  
oraz szkół ponadgimnazjalnych 

 
„Z Łopusznej na 
Jankówki” – trasa ma formę 
pętli – rozpoczyna się  i 
kończy w Łopusznej 
 
 
 

Na trasach przewidziano 
wykonanie obserwacji i 
zadań w kartach pracy. 
Przykładowe ćwiczenia – do 
wyboru: 
W okresie wiosenno-letnim:  
 1) Las to nie tylko drzewa. 
Poznajemy rośliny kwiatowe 
runa leśnego.                                                 
2) Życie w wodzie – 
poznajemy płazy i 
bezkręgowce wodne.                                                  
3) Świat roślin i owadów na 
gorczańskich łąkach.                                                                            
W okresie jesiennym                                                                           
1) Gorczańskie legendy i 
dawne przesądy.                                                                                                       
2) Grzyby - odkrywamy 
różnorodność i ich rolę w 
przyrodzie                                           
3) Śladami mieszkańców 
lasu 

5 godzin  400 zł 

„Partyzancką ścieżką na 
Turbacz” – trasa 
rozpoczyna się przy Gajówce 
Mikołaja i prowadzi na 
Bukowinę Waksmundzką, 
gdzie łączy się ze szlakami 
turystycznymi – niebieskim 
(do Łopusznej) i zielonym 
(do Nowego Targu) 
 

3 godziny  240 zł 
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Wycieczki przyrodnicze dla szczególnie zainteresowanych   
 (na wybranej ścieżce edukacyjnej) 

 

„Świat roślin – wiosenne 
przebudzenie.”  

Wycieczka botaniczna w 
maju, obserwacje i ćwiczenia 
dotyczące 
wczesnowiosennych 
kwiatów. 

4 godz. 320 zł 

„Kwiaty i owady – wspólne 
tajemnice.”  

Wycieczka botaniczno-
entomologiczna (wiosna-
lato), obserwacje i ćwiczenia 
poświęcone mechanizmom 
zapylania. 

4 godz 320 zł 

„Jaki to ptak.”  Wycieczka ornitologiczna, 
nauka obserwacji i 
rozpoznawania wybranych 
gatunków ptaków             w 
terenie (maj – czerwiec). 

5 godzin  400 zł 

 

 


