
„Karp kontra garb”
czyli zderzenie tradycji z egzotyką 

„Karp to nasz skarb”
czyli lekcja przyrody nad stawami

➢ Grupa od 20 do 50 dzieci; Czas trwania do 4 godzin

➢ Obserwacja świata roślin i zwierząt w trakcie spaceru

ścieżką przyrodniczą nad stawami (1,5 lub 3,5 km)

➢ Do dyspozycji uczestników lornetki, lupy, atlasy przyr.

➢ Pokaz żywych ryb w punkcie ich sprzedaży 

oraz stroju i sprzętu rybackiego; 

➢ Łapiemy wędkarskiego bakcyla 

(do zabawy 2 wędki bez haczyka)

➢ Różnice: wędkarz a rybak stawowy 

➢ Karmienie danieli marchewkami 

przywiezionymi przez dzieci

➢ Magazyn paszowy (zboża dla ryb)

➢ Eko-rozwiązania stosowane

w gospodarstwie rybackim

➢ Tematyczne zabawy na świeżym 

powietrzu (w tym duża piaskownica)

➢ Prezentacja multimed. (starsze grupy)

➢ Prace manualne pod dachem gdy niepogoda

Przedszkola, SP. kl. I-III, IV-VI, VII-VIII, szkoły śr. 
35 zł

od dziecka

Cena

Przedszkola, SP. kl. I-III, IV-VI, VII-VIII, szkoły śr.
50 zł

od dziecka

Cena

„Od karpika do piernika”
świąteczne warsztaty edukacyjne

Przedszkola, SP. kl. I-III 
50 zł

od dziecka

Cena

Edukacja nad stawami

Edukacja nad stawami„Edukacja nad stawami” w Rudzie Żmigrodzkiej, ul. Bielika 4, Dolina Baryczy   

„Bystra zgraja szuka jaja”
wielkanocne warsztaty edukacyjne

Przedszkola, SP. kl. I-III 
40 zł

od dziecka

Cena

➢ Grupa od 20 do 45 dzieci; Czas trwania do 3 godzin

➢ Różnorodność jaj w przyrodzie: foto-prezentacja plus 

zabawne zgadywanki „jaki to ptak” i „czyje to gniazdo” 

➢ Praca manualna: kolorowanie drewnianego jaja, czyli 

wielkanocnej ozdoby na podstawce

➢ Farbowanie jaj naturalnymi barwnikami

➢ Poszukiwanie jajek pochowanych

przez wielkanocnego zajączka na

trawiastym, ogrodzonym skwerku

➢ Krótki spacer nad stawami, w tym

obserwacja ptaków (lornetki, atlas)

oraz wizyta w zagrodzie danieli

➢ Od ikry do ryby, czyli pokaz żywych 

ryb, prezentacja sprzętu i stroju 

rybackiego (bud. płuczki, paszowy)

➢ Zabawy pod dachem związane 

z Wielkanocą i nadchodzącą wiosną

(np. teatrzyk kukiełkowy, koło fortuny)

➢ Grupa od 20 do 50 dzieci; Czas trwania do 4,5 godziny

➢ Wizyta w 2 gospodarstwach gminie Żmigród odległych 

o 15 km: rolnym (Sanie) z hodowlą dromaderów i alpak 

oraz rybackim (Ruda Żmigrodzka) z rybami i danielami

➢ Głaskanie wielbłądów i alpak oraz karmienie zwierząt

marchewkami przywiezionymi przez dzieci

➢ Przebieranki: arabskie nakrycia głowy

➢ Malowanie figurek dromaderów

➢ Degustacja mleka wielbłądów

➢ Pokaz żywych ryb w punkcie ich

sprzedaży oraz prezentacja 

stroju i sprzętu rybackiego

➢ Podglądanie danieli w zagrodzie

➢ Obserwacja flory i fauny na 

ścieżce przyrodniczej nad stawami 

(lornetki, lupy, atlasy, eksponaty)

➢ Tematyczne zabawy ruchowe 

na dużym, trawiastym terenie z wiatą

➢ Grupa od 20 do 45 dzieci; Czas trwania do 3 godzin

➢ Spektakularny pokaz ryb w punkcie ich sprzedaży

➢ Prezentacja sprzętu i stroju rybackiego (praca rybaka)

➢ Krótki spacer wśród stawów oraz karmienie „reniferów

św. Mikołaja” w zagrodzie danieli marchewkami

➢ Własna „manufaktura” kolorowego lukru

z udziałem małych pomocników

➢ Dekorowanie pierniczków przez

dzieci (naturalne posypki)

➢ Gry i zabawy związane z zimą

i Gwiazdką (świąteczne koło

fortuny, teatrzyk kukiełkowy)

➢ Wyjątkowy nastrój warsztatów

w cieplutkiej i odświętnie 

przystrojonej Karczmie Rybnej 

(budynek na wyłączność grupy)

➢ Opcjonalnie: św. Mikołaj wręcza

przywiezione przez Opiekunów upominki

Rezerwuj:        +48 881 778 707           edukacja@raftowicz.pl     www.ryby.raftowicz.pl            

Wyżywienie własne (w tym możliwość ogniska)  /  Posiłek z naszej rodzinnej Karczmy Rybnej w Rudzie Żmigrodzkiej: 

A: kiełbaska z pieca + ketchup + bułka – 10 zł /os. (dodatkowa kiełbaska + 5 zł)  |  B: frytki + ketchup – 10 zł /os.    

C: kiełbaska z pieca + frytki + ketchup – 15 zł /os. |  D: kotlecik rybny z dorsza (bez ości) + frytki + ketchup – 38 zł /os.

E: fileciki z kurczaka + frytki + ketchup – 30 zł /os.  | F: sok jabłkowy tłoczony (0,2 l) – 3 zł /os. | G: lody na patyku – 4 zł /szt.

w Rudzie Zmigrodzkiej
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