
OFERTA WARSZTATÓW
DZIEŃ NA ZIELONEJ

Powiedz mi, a zapomnę, 
Pokaż mi, a zapamiętam, 
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. 

Mamy przyjemność przedstawić ofertę „Dnia na Zielonej”przygotowaną 
z myślą o młodych odkrywcach, w której znajdą Państwo szeroki wybór możliwości 
spędzania czasu w malowniczej okolicy.

Warsztaty
 pszczelarskie pt. 
„Skąd się bierze 

miód”
Cel zajęć:
• Zapoznanie z życiem pszczół.
• Poznanie pracy pszczelarza.
• Zapoznanie z wyglądem pszczół.
• Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z pszczołami. 
• Poznanie znaczenia pszczół dla przyrody i człowieka.
• Poznanie właściwości odżywczych miodu. 
• Wyrób świec i figurek z pszczelego wosku.

Przebieg zajęć:
• Pokaz stroju pszczelarza. 
• Pokaz ula. 
• Pogadanka na temat procesu wybierania miodu.
• Rozmowa na temat jak wygląda pszczoła, z jakich części 
  składa się jej ciało, co w budowie jej ciała pomaga w zbieraniu 
  nektaru, pyłu kwiatowego, wody czy spadzi. 
• Zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie podczas 
  kontaktu z pszczołami lub osami.
• Rozmowa na temat co nam daje pszczoła: miód, wosk, pyłek. 
• Wykonanie świecy woskowej. 
• Degustacja miodu na wafelkach. 

Warsztaty
 konne pt. 

„Moje spotkanie
 z koniem”

Cel zajęć: 
• Pokazanie jak „mieszkają” konie i co jedzą. 
• Przedstawienie na czym polega praca w stajni. 
• „Zapoznanie” się z koniem oraz zasadami postępowania z nim. 
• Poznanie roli jaką w życiu człowieka odgrywa koń. 
• Zapoznanie uczestników ze sprzętem, którego używa się do jazdy 
   konnej (siodło, ogłowie, ochraniacze).

Przebieg zajęć: 
• Oprowadzenie po stajni. 
• Pokazanie siodlarni.
• Pogadanka na temat jak należy się zachowywać w kontakcie z koniem. 
• Prezentacja czyszczenia koni oraz sprzętu do czyszczenia.
• Dla chętnych możliwość spróbowania swoich sił w czyszczeniu.
• Rozmowa na temat: do czego dzisiaj używamy koni. 
• Pokazanie uczestnikom siodła, ogłowia, ochraniaczy. 
• Dla starszych dzieci możliwość założenia koniowi ogłowia i siodła.
• Prezentacja wsiadania na konia.
• MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA REKREACYJNYCH JAZD 
   NA KONIACH POD OKIEM 
   INSTRUKTORA 



Proponujemy Państwu do wyboru trzy bloki tematyczne: 
warsztaty pszczelarskie,  konne oraz ogrodniczo - leśne.
Każdy blok trwa od 45 do 60 minut. 
Standardowe zajęcia „Dnia na Zielonej” składają się 
zz dwóch części: bloku tematycznego wybranego 
przez Państwa oraz części rekreacyjnej: grill, 
gry i zabawy, które otrzymują Państwo gratisowo.

Koszt standardowych zajęć „Na Zielonej” to 
30 zł od osoby. 
Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów, 
istnieje również możliwość stworzenia indywidualnych 
wydarzeń zaproponowanych przez Państwa, tak, 
aby czas spędzony u nas był wykorzystany optymalnie 
oraz przygotowany na miarę Państwa oczekiwań. 

 

Z ośrodków pomocowych Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej 
korzysta ok. 170 osób niepełnosprawnych.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 
około 40 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, pracujących w czterech pracowniach: 

Dodatkowo w ramach „Dnia na Zielonej” oprócz 
warsztatów przedstawionych poniżej możemy 

Państwu zaproponować:

pszczelarskiej, 
hodowlanej (pensjonat dla koni, rekreacja, hipoterapia), 
ogrodniczej (plantacja borówki amerykańskiej oraz 
pigwowca japońskiego), 
usług i drobnej wytwórczości. 

- organizację grilla lub ogniska z pieczeniem 
   kiełbasek i ziemniaków
- ścieżki spacerowe z ciekawymi widokami
- gry i zabawy na wolnym powietrzu: rozgrywki siatkówki, 
   przeciąganie liny, wyścigi w workach itp.
- wypożyczamy sprzęt sportowy tj: piłki, 
   zestaw do badmintona, Boulez 

Warsztaty
 ogrodnicze pt. 

„Kraina 
roślin”

Cel zajęć:
• Kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą 
   i wrażliwości na jej piękno.
• Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem. 
• Uczenie poszanowania przyrody. 
• Pokazanie w jaki sposób nasze zdrowie łączy się z tym co jemy.
• Nauka w formie zabawy o uprawie roślin. 
• Poznanie tajników i korzyści upraw ekologicznych. 

Przebieg zajęć:
• Oprowadzenie po ogrodzie i sadzie. 
• Rozmowa na temat pestycydów, nawozów naturalnych 
   oraz zdrowej żywności.
• Pokazanie oraz omówienie konkretnych warzyw, owoców 
   ziół (w zależności od pory roku).
• Degustacja konkretnych warzyw, owoców ziół.
• Posianie nasion w doniczkach torfowych. 

Cel zajęć: 
• Poszerzenie wiedzy na temat znaczenia, bogactwa oraz struktury lasu. 
• Kształtowanie więzi z fauną i florą lasu oraz wrażliwości na jego piękno.
• Promocja dobrej ekologii i poszanowania środowiska. 
• Wzbudzenie ciekawości przyrodą. 
• Poznanie tajników leśnych zawodów. 

Przebieg zajęć:
• Omówienie fauny, flory oraz struktury lasu na przykładach: 
   gdzie sowa ma uszy, jak odróżnić sosnę od świerka, dlaczego 
   sarna nie jest żoną jelenia itp.
• Zawody leśne czyli czym różnią się między sobą drwal, 
   myśliwy oraz leśniczy.
• Pokazanie oraz omówienie „mieszkań” leśnych zwierząt. 
• Stworzenie leśnego rękodzieła. 
• Gra edukacyjna

Kontakt:
Bonifraterska Fundacja
Dobroczynna
Konary ul. Bonifraterska 11
32-031 Mogilany

tel. 12 270 51 66
12 256 10 58

www.bonifundo.pl
fundacja@bonifratrzy.pl

Warsztaty 
leśne pt. 

„Inny 
świat”


