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2.  Karp kontra garb
czyli zderzenie tradycji z egzotyką 

❖ Grupy od 20 do 50 osób; czas trwania do 4 godzin;

❖ Wizyta w dwóch gospodarstwach gm. Żmigród,  

odległych od siebie o 15 km: 30-letnie gosp. rybackie 

(Ruda Żmigrodzka, ul. Bielika 1) i gosp. rolne z 

wielbłądami i alpakami (Sanie 17)

❖ Degustacja mleka wielbłądów, ciekawostki o zwierzętach

❖ Głaskanie i dokarmianie dromaderów, danieli oraz alpak

marchewkami przywiezionymi przez dzieci 

❖ Pokaz żywych ryb w punkcie ich

sprzedaży oraz prezentacja stroju

i sprzętu rybackiego

❖ Obserwacja flory i fauny na 

ścieżce przyrodniczej nad 

stawami (lornetki, lupy, atlasy, 

pomoce dydaktyczne);

❖ Wyżywienie własne lub

z Karczmy Rybnej (możliwość

zorganizowania ogniska);

❖ Tematyczne zabawy ruchowe 

na dużym, trawiastym terenie;

1.  W karpiowym zakątku
Doliny Baryczy

❖ Grupy od 20 do 50 osób;  czas trwania zajęć do 4 godzin;

❖ Merytoryka dopasowana do przedszkolaków, kl. I-III, IV-VIII;

❖ „Birdwatching” w trakcie spaceru ścieżką przyrodniczą nad 

stawami (1,5 lub 3 km); do dyspozycji uczestników: lupy, 

lornetki, atlasy zwierząt i roślin, eksponaty przyrodnicze;

❖ pokaz żywych ryb w punkcie ich sprzedaży oraz stroju 

i sprzętu rybackiego; opis pracy rybaka stawowego

❖ Karmienie danieli w zagrodzie marchewkami 

przywiezionymi przez dzieci;

❖ Dodatkowo: duży trawiasty 

plac do zabaw sportowych 

lub tematycznych;

❖ Wyżywienie z Karczmy Rybnej

(lody w sezonie) lub własne

(możliwość zorganizowania 

ogniska lub grilla dla dzieci);

❖ W razie niepogody: zajęcia 

w Karczmie Rybnej  lub pod 

drewnianą wiatą (prezentacje

multimedialne, zabawy  edukacyjne; 

30 zł
od osoby

Cena

40 zł
od osoby

Cena

ZIELONE
LEKCJE
nad stawami

3.  Świąteczne warsztaty 
w karpiowo-reniferowym zakątku

❖ Grupy od 20 do 45 osób, czas trwania do 3 godzin;

❖ Spektakularny pokaz różnych gatunków ryb w punkcie 

ich przedświątecznej sprzedaży (karpie, sumy, amury..)

❖ Prezentacja sprzętu i stroju rybackiego (praca rybaka)

❖ Krótki spacer pośród stawów, połączony z karmieniem 

„reniferów” w zagrodzie danieli marchewkami 

przywiezionymi przez dzieci ;-)

❖ „manufaktura” kolorowego lukru z udziałem dzieci

❖ dekorowanie świątecznych

pierniczków przez dzieci

❖ Gry i zabawy związane z zimą

i Gwiazdką (świąteczne koło

fortuny, teatrzyk kukiełkowy)

❖ Opcjonalnie: św. Mikołaj 

może wręczać dzieciom

przywiezione prezenty;

❖ Wyjątkowy nastrój warsztatów

w cieplutkiej i odświętnie 

przystrojonej Karczmie Rybnej 

(budynek na wyłączność grupy);

40 zł
od osoby

Cena

Edukator: Lidia Jażdżewska, córka właścicieli

gospodarstwa rybackiego, od 30 lat związana

z rodzinnym biznesem rybnym, z wieloletnim

doświadczeniem w prowadzeniu grup dzieci

i młodzieży, pasjonatka przyrody, j. angielski;

Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka”

Ruda Żmigrodzka, ul. Bielika 1, Dolny Śląsk

edukacja@raftowicz.pl            Edukacja nad stawami


