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STAWIAMY NA MĄDRY I
AKTYWNY WYPOCZYNEK

Gospodarstwo Agroturystyczne "Sielanka" położone
jest w zacisznej okolicy wśród łąk i lasów Mazowsza, a
każdego z naszych gości wita i otacza cudowna
przyroda. Nasz projekt edukacyjny "Cudne Manowce"
to wspaniałe zajęcia przyrodnicze i rękodzielnicze, na
których przybliżamy dzieciom i młodzieży piękno
otaczającej nas natury.
Należymy również do Ogólnopolskiej Sieci Zagród
Edukacyjnych, a na naszym terenie organizujemy
aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży, wycieczki
szkolne i przedszkolne, zakończenia roku, spotkania
integracyjne, świąteczne. 

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

WYCIECZKI
PRZEDSZKOLNE



Mamy spory wybór paneli edukacyjnych i każdy prowadzony
jest w sposób uwzględniający wiek dzieci. Zajęcia dla 
przedszkolaków oprócz ciekawych pogadanek pełne są różnych
animacji, zabaw, zgadywanek i kończą się wykonaniem pracy
plastycznej. 
Grupy na takich zajęciach nie przekraczają 30 osób. Dlatego,
jeżeli wybierają się do nas Państwo z większą ilością dzieci
proponujemy wybrać dodatkowe zajęcia w ramach czasu wolnego. Dzieci dzielimy wtedy
na dwie lub więcej grup, każde z nich rotacyjnie uczestniczy we wszystkich
aktywnościach.
Będą mieli Państwo do dyspozycji:
- świetlicę z toaletami,
- przygotowaną gorącą herbatkę dla dzieci z drobnymi ciasteczkami oraz stół kawowy dla    
nauczycieli,
- duży ogrodzony teren z lasem, polami i łąkami,
- możemy przygotować grilla (którego obsługujemy, dzieci są jeszcze za małe, żeby
samodzielnie trzymać patyk nad ogniskiem )z kiełbaskami, bułeczką , ketchupem lub
zamiast ogniska możemy podać ciepłą pomidorówkę na świetlicy (ognisko/pomidorówka
+10zł/osoba do kosztu wycieczki),
- jeżeli przyjeżdżają Państwo do nas w dwie klasy/grupy lub więcej na terenie jest
tylko Państwa grupa dzieci. Możemy wtedy również swobodnie dopasować się
godzinowo do Państwa preferencji.

WYCIECZKI DLA
PRZEDSZKOLAKÓW



Czas trwania wycieczki dostosowany jest do ilości wybranych
aktywności. Same zajęcia zajmują około 1,5 godziny, czasami dłużej
i składają się z dwóch części. 
Pierwsza to pogadanka z ciekawostkami przyrodniczymi i animacjami
 - przy ładnej pogodzie prowadzimy ją na zewnątrz, na naszej ścieżce
przyrodniczej, w lesie lub na łące. Jeśli pogoda nie dopisuje zostajemy
na świetlicy i tam snujemy opowieści i pokazujemy przyrodnicze
znaleziska. Drugą część stanowią zajęcia plastyczne prowadzone na świetlicy. Warsztaty
manualne łączą w sobie elementy z terapii integracji sensorycznej oraz małej motoryki. Są to dla
nas bardzo ważne podpunkty i każdy warsztat rękodzielniczy jest naszym autorskim pomysłem
uwzględniającym właśnie pracę z motoryką i sensoryką (zapachy,kolory, struktura). Staramy się
pracować tylko z naturalnymi materiałami. 
Z jednymi zajęciami, ogniskiem i czasem wolnym pobyt trwa do 3,5 godziny. Każde dodatkowe
zajęcia wydłużają czas wycieczki. 
Po wybraniu zajęć otrzymują Państwo od nas rozpisany program wycieczki do akceptacji. 
Wszystkie poniższe zajęcia przygotowane są dla dzieci w wieku 3-6 lat; 
koszt wycieczki z jednymi zajęciami (PANELEM) dla grupy do 20 dzieci jest stały i
wynosi 1400zł; każde kolejne dziecko to koszt 70 zł/osoba; 
dodatkowy panel +30zł/osoba, 600zł/grupa do 20 osób (czas trwania 90min)
dodatkowa aktywność +20zł/osoba, 400zł/grupa do 20 osób (czas trwania 60 min)
ognisko/pomidorówka +10zł/osoba do kosztu wycieczki;
bez opłat 2 opiekunów na 10 dzieci.

WYCIECZKI DLA
PRZEDSZKOLAKÓW



PTASIE TRELE:
Poznacie ptaki zamieszkujące nasze okoliczne łąki i lasy. Może 
któreś widzieliście w Waszym sąsiedztwie? Zobaczycie jakie 
piękne mogą mieć kolory, jakie mają pióra, jajka, usłyszycie o ich
zwyczajach i zachowaniu. Opowiemy Wam o tym gdzie mieszkają,
pobawimy się w naśladowanie ich odgłosów. Pokażemy Wam 
oryginalne modele niektórych gatunków. 
+ Na koniec wybierzecie sobie model ptaszka (drewniana zawieszka), 
pomalujemy go w oryginalne barwy i zrobimy piękną dekorację z 
nim w roli głównej.  

LEŚNY TROPICIEL:
Kto mieszka w lesie, a kto nad wodą? Czy poroże to rogi? Czy bobra
bolą zęby? Czyje to są tropy? Na to i na wiele innych pytań
odpowiemy pokazując Wam trofea jakie można znaleźć spacerując 
borem, lasem...Będziemy tropić dziką zwierzynę i poznacie leśne 
rodziny ssaków w nowej odsłonie. 
+ A na zakończenie zajęć zrobimy Łapacze snów leśnego tropiciela - 
to będzie również wspaniałe ćwiczenie rączek, sprawności 
manualnych i małej motoryki. 

MY I KONIE:
Przyjaciółmi w naszym gospodarstwie są konie i o nich chcemy Wam
opowiedzieć. Idziemy z dziećmi do stajni, na padoki i do siodlarni. 
Rozmawiamy o tym jak żyją konie, jak się z nimi pracuje, jakie są
dyscypliny sportowe związane z jeździectwem. Prezentujemy sprzęt 
jeździecki, karmimy konie smakołykami. 
+ A na pamiątkę zrobicie "Malowane koniki", zawieszki z 
ozdobionych i pomalowanych, drewnianych koników, z brokatem, 
cekinami i innymi drobiazgami. 

OPIS PANELI:

O ZWIERZĘTACH I PTAKACH SŁÓW
KILKA....



CO SZUMI W LESIE?
Zabierzemy Was do lasu i opowiemy kto i w której jego warstwie
mieszka. Porozmawiamy o tym jak się w lesie zachowywać, co zrobić
jak spotkamy ranne lub niebezpieczne zwierzę. Będzie trochę
roślinnego survivalu, podejrzymy mrówki i może znajdziemy inne
leśne owady. Zbierzemy gałązki i będziemy zgadywać co to 
za drzewo, co na nim rośnie. 
+ Na koniec wykonamy ze znalezionych podczas spaceru 
leśnych skarbów "Żywe obrazy", które nie tylko będą cieszyć oko, 
ale również będą czarować zapachem leśnych mchów i drzew.

AROMATYCZNY ZAKĄTEK:
Dzieci bawią się w zielarzy, poznają rośliny dziko rosnące, które
mijamy każdego dnia na naszych trawnikach i w parkach, i uczą się 
o ich właściwościach. Próbują, wąchają i na podstawie wcześniej 
zdobytej wiedzy zgadują co to za roślinka. Zaznajamiają się z 
podstawami aromaterapii i tworzenia naturalnych kosmetyków.
+ Na koniec robimy wspólnie Ziołową sól do kąpieli. Będziemy
mieszać różne rodzaje soli, ugniatać w moździerzach zioła i sypać 
wysuszone płatki kwiatów.  

KOLOROWE MYDEŁKA:
Robimy kolorowe mydełka - jedno duże i kilka malutkich do kompletu.
Duże będzie z suszem roślinnym, wybranym zapachem i zatopioną 
w mydle niespodzianką. Gdy będziemy czekać aż zastygną opowiemy
Wam skąd się biorą zapachy i będziemy wąchać sporo ciekawostek. 
Wasze piękne prace zapakujemy w woreczki i udekorujemy tylko 
naturalnymi drobiazgami, które znajdziemy na krótkim spacerze. 

OPIS PANELI:

O DZIKICH ZIOŁACH, DRZEWACH
I ZAPACHACH W NICH ZAKLĘTYCH...



oprowadzankę konną, na której każde z dzieci będzie miało

grę terenową "W poszukiwaniu przyjaciół Sielanki" - jest 

zajęcia plastyczne: Końskie warkoczyki - praca mocno wspomagająca małą
motorykę, podczas której dzieci przeplatają, nawlekają i tworzą końską
grzywę na drewnianej zawieszce głowy konia;
leśne zajęcia plastyczne: w zależności od pory roku dzieci wykonują prace
(obrazy, zawieszki, itp) z leśnych roślin, kwiatów i naturalnych elementów
przyrody. 

Pobyt można urozmaicić o dodatkową aktywność. 
Proponujemy zajęcia:

    okazję przejechać się na koniu;

    to zabawa ruchowa w terenie z animacjami i różnymi 
    wyzwaniami sportowymi;

Organizujemy również wycieczki integracyjne wraz z rodzicami. 
W czasie pobytu dzieci będą mogły wykupić dodatkowo drobne pamiątki, nasze
Sielankowe rękodzieło.
W grudniu organizujemy wycieczki Mikołajkowe i Świąteczne z różnymi
aktywnościami.

Organizujemy również warsztaty wyjazdowe, z którymi to my
przyjeżdżamy do placówek w całym kraju.

DODATKOWE AKTYWNOŚCI



ZAPRASZAMY
Gospodarstwo Agroturystyczne "Sielanka" Pólka-Raciąż 80 

09-140 Pólka - Raciąż woj. mazowieckie 
tel. 601611513 email: sielankaraciaz@gmail.com

www.wycieczki-edukacyjne.pl
 

https://www.facebook.com/SielankaRaciaz
https://www.facebook.com/CudneManowceRaciaz


