Edukacja przyrodnicza w terenie
W KARPIOWYM ZAKĄTKU

DOLINY BARYCZY
czyli regionalna edukacja dla dzieci i młodzieży
w Gospodarstwie Rybackim „Ruda Żmigrodzka”

Czego dotyczy oferta edukacyjna
Interaktywne zajęcia przyrodnicze w terenie dedykowane są 20-30 osobowym grupom dzieci szkolnej
i przedszkolnej oraz młodzieży. Lekcje prowadzone są przez córkę właściciela gospodarstwa rybackiego,
która od lat jest związana z Doliną Baryczy, w oparciu o podstawy programowe nauczania dla szkół
i przedszkoli. W ramach oferty zapewniamy również kilka wariantów wyżywienia (poniżej). Zajęcia, łącznie
z czasem na posiłek i zabawy ruchowe dzieci, trwają ok. 4 godzin.

Miejsce zajęć edukacyjnych
Zajęcia odbywają się na terenie Gospodarstwa Rybackiego „Ruda Żmigrodzka” (ponad 25 lat w branży,
powierzchnia gospodarstwa: 220 ha), a w razie niepogody w Karczmie Rybnej. Trasa wycieczki (ok. 3 km)
biegnie wzdłuż przyrodniczej ścieżki (10 nowych tablic dydaktycznych) po grobli wokół największego stawu
Krzysztof Dolny (53 ha lustra wody). Możliwa jest również krótsza wersja trasy po ścieżce (1,7 km, 7 tablic).

Tematyka zajęć w terenie
• Świat zwierząt i roślin Doliny Baryczy (materiały pomocnicze: lornetka, atlasy)
• Historia i specyfika gospodarki stawowej, w tym rola rybaka stawowego
• Ekologia, w tym zachowanie bioróżnorodności oraz świadome zakupy

Dodatkowe atrakcje czekające na uczniów
•
•
•
•
•

Daniele w zagrodzie (możliwość dokarmiania)
Wieżyczka obserwacyjna przy paśniku dla danieli, czatownia nad stawem
Zestawy do zabawy na świeżym powietrzu np. piłka, woreczki, hula hop
Wizyta w budynku płuczki (miejscu sprzedaży ryb) jako dodatkowa opcja,
Plac zabaw przy Karczmie Rybne lub „dzika” piaskownica nad stawem

Jaki koszt?
20 zł / uczeń. Nauczyciele nieodpłatnie. Duży parking dla autokaru - bezpłatny.
Po stronie szkoły koszt zapewnia środka transportu dla uczniów.

Wyżywienie z Karczmy Rybnej - dodatkowo płatne
Do wyboru wariant posiłku (poniżej cena za osobę, opiekunowie grup ):
• wariant 1: kiełbasa z ogniska + chleb + ketchup + sok tłoczony 0,3l – 7 zł
• wariant 2: kotlecik rybny + frytki + surówka + sok tłoczony 0,3l – 20 zł
• wariant 3: zupa pomidorowa z makaronem – 5 zł
• wariant 4: frytki + ketchup + sok jabłkowy 0,3 l – 9 zł
• wariant 5 (dla młodzieży): 2 kiełbasy z ogniska (ketchup, chleb) + sok 0,3 l – 12 zł
• wariant 6 (dla młodzieży): karp smażony + frytki + surówka + sok 0,3l – 30 zł
• wariant 7: dowolny - do ustalenia z opiekunem grupy

Zadzwoń: +48 881 778 707

Napisz: edukacja@raftowicz.pl

Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka”
oraz Karczma Rybna „Ruda Żmigrodzka”
Ruda Żmigrodzka 101-102, 55-140 Żmigród
CzasNaRybke
www.ryby.raftowicz.pl

Oferta dostępna także w ramach
„Edukacja dla Doliny Baryczy”
www.edukacja.barycz.pl

