
 

 „Mobilny Las” 
Jeżeli chcesz zorganizować super zabawę na podwórku swojej placówki (szkoła, przedszkole, 

świetlica, dom kultury, hotel itp.) - nawet, jeżeli masz niewielką przestrzeń, to świetnie trafiłeś! 

Umów się z nami na zajęcia, a do Twojej placówki przywieziemy las oraz wszystko, co się w nim 

znajduje i zaaranżujemy leśną ścieżkę pełną zabaw i atrakcji dla dzieci! Z naszym „Mobilnym 

Lasem” przemierzamy całą Polskę wzdłuż i wszerz, tak aby dotrzeć do wszystkich miłośników 

przyrody! 

 

Program warsztatów obejmuje: 

➔ poznanie świata zwierząt w oparciu o realistyczne sylwetki gatunków - usłyszycie i wytropicie 

leśnych mieszkańców, 

➔ poznanie świata grzybów - które można zbierać, a których nie? Które gatunki są trujące, a które 

chronione? 

➔ poznanie leśnych owadów i ich znaczącej roli w lesie, 

➔ poznanie skarbów lasu: co ciekawego jeleniowate pozostawiają w lesie? 

➔ zabawy i animacje przyrodnicze - sprzątanie lasu, "tańczący ze zwierzętami" czy grzybobranie, 

➔ niezbędnik leśniczego czyli bez czego leśnik do lasu się nie wybierze! 

➔ wspólne sadzenie drzewka - z ekologią za pan brat! 

➔ upominek dla uczestników. 

Co musisz wiedzieć: 

➔ koszt zajęć zależny od liczby uczestników (minimalna grupa 60 osób):  

 60-100 uczestników koszt zajęć 25 zł/os,  

 powyżej 100 uczestników 20 zł/os, 

➔ warsztaty kierowane są do dzieci (3-12 lat): 

➔ Zajęcia mogą się odbyć przy Twojej placówce (plac zabaw, boisko, podwórko) lub w innym 

wskazanym miejscu np. pobliski las, 

➔ Czas trwania zajęć: 30-45 minut/grupa - w zależności od wieku uczestników, pojedyncza grupa 

zajęciowa: 25-40 osób, 

➔ Zajęcia organizowane są na świeżym powietrzu lub w razie niepogody w jednej większej sali. 

 

 

Zapraszamy do kontaktu: 

tel. 601 287 123 

e-mail: lesnapodroz@gmail.com 

www.lesna-przygoda.pl 

facebook.com/LesnaPrzygodaEdu 

https://www.lesna-przygoda.pl/
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