Fascynuje Cię przyroda? Chcesz, aby dzieci spędziły twórczo, mądrze i w
ruchu czas w Białowieży, a także poznały najskrytsze tajemnice Puszczy
Białowieskiej ? To oferta dla Twojej klasy!
Warsztaty stacjonarne i terenowe: przykłady warsztatów przedstawiamy w niniejszej ulotce, prosimy o
kontakt w celu uzyskania pełnej oferty i ustalenia szczegółów warsztatów.
Zielone Szkoły: 5-dniowy intensywny program edukacji przyrodniczo-terenowej w sercu Puszczy
Białowieskiej z pobytem w Dworze Wejmutka.
Warsztaty Integracyjne: 3 h lub 1, 2, 3-dniowe warsztaty integracyjno - przyrodnicze dla grup.
Pobyt na Stacji Białowieża Pałac w Parku Wiedzy i Zabawy: edukacyjny plac zabaw, ogród w stylu
angielski, hotele dla owadów, Aleja Gwiazd Puszczy Białowieskiej, zagadki do samodzielnego rozwiązania.
Przebywanie w przyrodzie ma zbawienny wpływ na dzieci i dorosłych. Może odprężyć, może także
pobudzić, jednak raczej do aktywności ruchowej czy działań pro-przyrodniczych. Czas spędzony w lesie
będzie procentował umiejętnością lepszego skupiania uwagi, swobodnego myślenia i odkrywania.
Dodatkowo, dzieci uczą się pracy w grupie przez niektóre zabawy, a przez inne samodzielności. Dla każdego
zawsze jest to wspaniała przygoda, która kończy się wielkim uśmiechem na twarzy.
Informacje praktyczne:
Standardowo wszystkie warsztaty stacjonarne trwają 45-60 min, terenowe 120 min. Czas ten jednak może
zostać wydłużony na prośbę szkoły, po konsultacji z Akademią.
Koszt warsztatów stacjonarnych: 20 zł za osobę; Koszt warsztatów terenowych to: 30 zł za osobę. W cenie
zawiera się: koszt materiałów edukacyjnych, opieki trenera i wejście na Stację Białowieża Pałac (wystawy,
ogród angielski, plac zabaw) Rezerwacja warsztatów jest możliwa mailowo pod adresem:
biodiversity@wejmutka.pl i wiąże się z opłaceniem zaliczki.
Grupa jednorazowo nie może być większa niż 20 os. jeśli nauczyciel będzie uczestniczył w zajęciach i 12 os.
jeśli nie. Istnieje możliwość podziału klasy na podgrupy.
Uwaga: W miejscu warsztatów stacjonarnych znajdują się pszczoły a w terenie jesteśmy narażeni na
ukąszenia owadów i pajęczaków.
W trakcie zajęć dzieci będą informowane o zagrożeniach oraz będzie nad nimi czuwała wykwalifikowana
trenerka.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem warsztatów (w zał.)

Oferta dla przedszkoli i klas 1-3 Szkoły Podstawowej
Warsztaty stacjonarne
1. „Przyjaciele w paski”
Podczas zajęć poznamy bliżej pszczoły – naszych najciekawszych owadzich sąsiadów i
sprzymierzeńców. Dzięki tym przyjaciołom w paski, zawiązują się owoce na drzewach, produkowane są
niektóre lekarstwa i naturalne kosmetykami. W trakcie warsztatu zbudujemy ul, który każdy później
będzie mógł również postawić w swoim ogrodzie lub na działce.
2. „Skarby w Puszczy”
Czy wiesz co sprawia, że las staje się coraz bogatszy? Czy wiesz dlaczego Puszczę Białowieską na całym
świecie nazywa się perłą europejskiej przyrody? W trakcie warsztatu będziemy odkrywać powiązania
pomiędzy dzikimi zwierzętami, a roślinnością puszczy.
i inne....
Warsztaty terenowe
1. „Wącham, słucham, obserwuję”
Tutaj będziemy mieli okazję poznać las wszystkimi swoimi zmysłami, inaczej niż zwykle. Będzie to
okazja żeby pobyć w lesie, w nieskrępowany, radosny sposób, bawiąc się i jednocześnie ucząc patrzeć,
czuć, smakować, wąchać, dotykać i wyczuwać przyrodę wokół nich.
2. „Młodzi naukowcy w terenie”
Zabawy wykorzystujące metody naukowe pozwolą nam poczuć się prawdziwymi badaczami i
odkrywcami przyrody. Zabawimy się w Linneusza i dowiemy się kim jest ornitolog a kim botanik czy
kartograf.
i inne...
„Czemu drzewa rosną?”- zwiedzanie Puszczy Białowieskiej dla dzieci
W trakcie tej wyprawy zgłębimy tajemnice pierwotnego lasu, poznamy krajobrazy Puszczy oraz gatunki
tu występujące a przede wszystkim postaramy się zrozumieć skomplikowaną sieć życia. Nie będą to
jednak suche fakty ani wykład, wszystkie informacje podane zostaną w przystępny sposób, poprzez gry
i zabawy.
Miejsce: szlak przez rez. Wysokie Bagno
Warsztat a Podstawa Programowa:
Warsztat spełnia cele i działania podstawy programowej dla przedmiotów przyrodniczych. Uczestnik warsztatów:







nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na
łące, w lesie;
podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych;
wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia;
Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

Oferta dla klas 4-6 Szkoły Podstawowej
Warsztaty stacjonarne
1. „Co bzyczy, a co ćwierka w ogrodzie?
Na warsztacie nauczymy się w czym tkwi różnica pomiędzy ogrodem z równo przystrzyżonym
trawnikiem a takim z bogactwem odmian kwiatów, przyciągających owady, z drzewami i krzewami
liściastymi, które są stołówką dla zwierząt oraz co zrobić by nasze własne ogrody i balkony były
przyjazne zwierzętom.
2. „Dzioby, płetwy i pazury” (terenowy lub stacjonarny)
Ten warsztat aż kipi od ciekawostek o zwierzętach, które dzieci przyswoją poprzez zabawę. Uczestnicy
przekonają się jak to jest mieć dziób i sprawdzą, czy jest łatwo nietoperzowi złapać ćmę.
i inne...
Warsztaty terenowe
1. „Piccasso w lesie” / Przyrodniczy Artysta
Na tych warsztatach poszukamy inspiracji w przyrodzie i stworzymy swoje małe dzieła sztuki
korzystając z jej materiałów jak np. gliniane twarze duchów drzew, graffiti z mchu czy znane obrazy z
szyszek i paproci.
2. „Tajemnicze życie drzew”
Jak to się dzieje, że drzewo rośnie, choć nie ma krwi i kości? Czym jest miazga i pierśnica? Na tym
warsztacie poznamy drzewa od strony naukowej i poprzez zabawę.
i inne...
„Czemu drzewa rosną?”- zwiedzanie Puszczy Białowieskiej dla dzieci
W trakcie tej wyprawy zgłębimy tajemnice pierwotnego lasu, poznamy krajobrazy Puszczy oraz gatunki
tu występujące a przede wszystkim postaramy się zrozumieć skomplikowaną sieć życia. Nie będą to
jednak suche fakty ani wykład, wszystkie informacje podane zostaną w przystępny sposób, poprzez gry
i zabawy.
Miejsce: szlak przez rez. Wysokie Bagno
Warsztat a Podstawa Programowa:
Warsztat spełnia cele i działania podstawy programowej dla przedmiotów przyrodniczych. Uczestnik warsztatów:











umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu
(takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
wie, że jest częścią przyrody, chroni ją i szanuje; nie niszczy swojego otoczenia;
podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych
dziedzin sztuki (fotografika, film) w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone
materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki);
nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na
łące, w lesie;
obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę badawczą w
poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „dlaczego?”, „jak
jest?”, „co się stanie, gdy?”;
podaje przykłady przyrządów ułatwiających obserwację przyrody (lupa, mikroskop, lornetka), opisuje ich
zastosowanie, posługuje się nimi podczas prowadzonych obserwacji;

Oferta dla klas 1-3 gimnazjum
Warsztaty stacjonarne
1. Zostań pszczelim supermanem, superwoman!
Dlaczego pszczoły są wyjątkowe? Jak swoimi zakupami możemy im pomóc? Który miód wybrać? Na te i
inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź. A co najważniejsze zbudujemy dla pszczół hotel w
którym mogą zimować i składać jaja.
i inne...
Warsztaty terenowe
1. Inspirowani przyrodą
Warsztat wykorzystujący różne formy sztuki: malarstwo, rzeźba, teatr, land art, muzyka i in. Naszymi
materiałami będą tylko przedmioty znalezione w przyrodzie, stamtąd też będziemy czerpać inspirację
do swoich działań. Warsztat łączy bycie i poznawanie przyrody z działalnością twórczą
2. „Leśni giganci”
Drzewa, dostojne, potężne organizmy, królowie Puszczy, świadkowie historii. Na tym warsztacie
przyjrzymy się drzewom z bliska, szkiełkiem, okiem i sercem.
i inne...
„Czemu drzewa rosną?”- zwiedzanie Puszczy Białowieskiej dla nastolatków
W trakcie tej wyprawy zgłębimy tajemnice pierwotnego lasu, poznamy krajobrazy Puszczy oraz gatunki
tu występujące a przede wszystkim postaramy się zrozumieć skomplikowaną sieć życia. Nie będą to
jednak suche fakty ani wykład, wszystkie informacje podane zostaną w przystępny sposób, poprzez gry
i zabawy.
Miejsce: szlak przez rez. Wysokie Bagno
Warsztat a Podstawa Programowa:
Warsztat spełnia cele i działania podstawy programowej dla przedmiotów przyrodniczych. Uczestnik warsztatów:








odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych
uczeń rozwija w sobie świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i
kulturowe własnego regionu i Polski.
uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy, wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w
wybranych organizmach i w środowisku, przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a
środowiskiem, wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej.
uczeń planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
uczeń podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, innych dziedzin
sztuki i elementami formy przekazów medialnych;

Przyrodnicza integracja - gry i zabawy integracyjne z przyrodą w tle (180 min) (możliwe dłuższe
warsztaty z noclegiem) cena ustalana indywidualnie
Warsztat w terenie gdzie połączymy dwa ważne elementy: poznawanie przyrody i warsztaty
integrujące grupę. Szczególnie polecane dla nowo stworzonych klas, ale korzystnie działa również dla
tych, którzy już się znają, ale chcieliby poznać się jeszcze lepiej.
Gra terenowa - Skarby Puszczy (180 min) cena ustalana indywidualnie
Gra terenowa która pozwoli uczestnikom poznawać bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej w
trakcie rozwiązywania kolejnych zadań w terenie. Dużo wiedzy, radości i ruchu w jednym!

Oferta dla szkół średnich
Warsztaty stacjonarne
1. Bobrowy problem (90 min)
Uczestnicy poznają biologię bobra europejskiego i jego rolą w ekosystemach, zwrócą uwagę na konflikty
między gospodarką człowieka a działalnością bobrów oraz sposoby ich rozwiązywania.
i inne...
Warsztaty terenowe
1. Szkiełkiem, okiem i sercem
W trakcie tego warsztatu będziemy badać przyrodę wokół nas, nad nami i pod nami używając metod,
których zwykle używają przyrodnicy w swoich badaniach. Dodamy jednak szczyptę zajęć
uwrażliwiających na piękno przyrody.
2. Myśląc jak góra
Warsztat ma na celu obudzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej.
Uczestnicy identyfikują się w nich z roślinami, zwierzętami i różnymi żywiołami, ucząc się w ten sposób
szacunku do przyrody i poczucia, że są jej częścią.
i inne...
„Czemu drzewa rosną?”- zwiedzanie Puszczy Białowieskiej dla nastolatków
W trakcie tej wyprawy zgłębimy tajemnice pierwotnego lasu, poznamy krajobrazy Puszczy oraz gatunki
tu występujące a przede wszystkim postaramy się zrozumieć skomplikowaną sieć życia. Nie będą to
jednak suche fakty ani wykład, wszystkie informacje podane zostaną w przystępny sposób, poprzez gry
i zabawy.
Miejsce: szlak przez rez. Wysokie Bagno
Warsztat a Podstawa Programowa:
Warsztat spełnia cele i działania podstawy programowej dla przedmiotów przyrodniczych. Uczestnik warsztatów:







rozumie znaczenie i konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i
wszystkich istot żywych; opisuje postawę i zachowanie człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr
przyrody;
opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje
przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów;
przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne);
przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy ochrony przyrody w
Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową;
podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, innych dziedzin sztuki i
elementami formy przekazów medialnych;

Przyrodnicza integracja - gry i zabawy integracyjne z przyrodą w tle (180 min) (możliwe
dłuższe warsztaty z noclegiem) cena ustalana indywidualnie
Warsztat w terenie gdzie połączymy dwa ważne elementy: poznawanie przyrody i warsztaty
integrujące grupę. Szczególnie polecane dla nowo stworzonych klas, ale korzystnie działa również
dla tych, którzy już się znają, ale chcieliby poznać się jeszcze lepiej.
Gra terenowa - Skarby Puszczy (180 min) cena ustalana indywidualnie
Gra terenowa która pozwoli uczestnikom poznawać bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej w
trakcie rozwiązywania kolejnych zadań w terenie. Dużo wiedzy, radości i ruchu w jednym!

Wejmutka: Białowieska Akademia Bioróżnorodności
Jesteśmy firmą której misją jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa
poprzez aktywną edukację, oraz wpływanie na zmiany zachowań i podejmowanie działań na rzecz
ochrony przyrody.
Nasze działania koncentrują się wokół tematyki różnorodności biologicznej, ochrony przyrody Puszczy
Białowieskiej, obszarów Natura 2000, edukacji przyrodniczej, oraz turystyki zrównoważonej.
ATUTY AKADEMII BIORÓŻNORODNOŚCI:






Białowieska Akademia Bioróżnorodności w sposób szczególny wykorzystuje największe atuty
jakie posiada nasz region: niepowtarzalna przyroda Puszczy Białowieskiej wraz z najlepiej
zachowanym jej fragmentem Białowieskim Parkiem Narodowym oraz różnorodność kulturowa
Podlasia.
W dbałości o najwyższą jakość oferty edukacyjnej, szkoleniowej i wypoczynkowej Akademia
współpracuje z wybitnymi przyrodnikami z placówek naukowych z Polski i Europy oraz
najlepszymi przewodnikami turystycznymi Regionu.
Dopełnieniem tych walorów jest posiadanie własnego zaplecza szkoleniowo- noclegowego w
Białowieży - Dwór Wejmutka. Dwór urządzony jest w stylu dawnego dworu polskiego,
dodatkowo mieści się tu klimatyczna Herbaciarnia a także wypożyczalnia sprzętu terenowego
(lornetki, narty biegowe, rowery, kije Nordic Walking, itp.)

Mamy możliwość zorganizowania dla Państwa:
- konferencji z noclegiem i wyżywieniem
- warsztatów stacjonarnych i terenowych z noclegiem i wyżywieniem
- Zielonych Szkół dla dzieci i młodzieży z noclegiem i naszym lub Państwa programem
- zajęć integracyjnych z programem przyrodniczym, noclegiem i wyżywieniem
Kontakt:
WEJMUTKA Białowieska Akademia Bioróżnorodności
ul. Kolejowa 1A, 17-230 Białowieża, POLAND
tel. +48 85 68 12 117, fax. +48 85 68 12 385, kom. +48 698 404 944
email: wejmutka@wejmutka.pl; www.wejmutka.pl

Stacja Białowieża Pałac - oferta edukacyjna do
samodzielnej eksploracji
Stacja Białowieża Pałac to kompleks edukacyjno – rekreacyjny
PARK WIEDZY I ZABAWY - gdzie organizowane są wystawy ,
wydarzenia edukacyjne, imprezy kulturalne, oraz koncerty,
wyświetlane jest kino pod gwiazdami, a także prowadzone są zajęcia
przyrodnicze. Stacja Białowieża Pałac to przede wszystkim:
•ALEJA GWIAZD PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ. Jedyna taka Aleja w
Polsce. Spotkać tutaj można rysia lub ryjówkę, odkryć ślady
bytowania wielu zwierząt puszczańskich, sprawdzić jak wygląda
kornik drukarz czy zmierzyć się z puszczykiem. Aleja Gwiazd to
zachęcenie do obserwacji lasu, do zagłębiania się w puszczańskie
ostępy i bacznego obserwowania otaczającej przyrody.
•TAJEMNYCZY OGRÓD. U podnóża Stacji założono ogród w stylu
angielskim, w nawiązaniu do sąsiadującego z nim XIX-wiecznego
Parku Pałacowego Białowieskiego Parku Narodowego. Wśród ponad
stu gatunków roślin, odkryć można tysiące owadów, a także ukryte
tropy „gwiazd” puszczańskich.
•GALERIA NA RAMPIE KOLEJOWEJ. Nowo wybudowany pawilon
na rampie, wzorowany na carskiej stacji kolejowej (z roku 1897)
stanowi atrakcyjną przestrzeń wystawienniczą. Aktualnie można
oglądać wystawę magicznych zdjęć Puszczy Białowieskiej autorstwa
Jana Jerzego Karpińskiego – wieloletniego dyrektora BPN.
•Z HISTORIĄ W TLE - LETNIA STREFA KSIĄŻKI I LEŻAKA.
Słoneczne miejsce odpoczynku, gdzie w wygodnych leżakach, z
widokiem na ogród, można zagłębić się w ciekawej lekturze
dotyczącej historii Białowieży i Stacji.
•HERBACIARNIA na RAMPIE. W sezonie wiosenno - letnim
zapraszamy do delektowania się smakiem wyśmienitych herbat i
kawy w klimatycznych „wnętrzach” letniej Herbaciarni na rampie.
•PLAC ZABAW „ŚCIEŻKI NATURY”. Oryginalny, przyrodniczy plac
zabaw na którym najmłodsi wspólnie z opiekunami poznają między
innymi metamorfozę motyla, życie w stawie czy sekrety liścia.
Świetna zabawa dla całych rodzin i spora dawka wiedzy w jednym.
•STREFA EDUKACJI „POCIĄG DO PRZYRODY”. Przestrzeń gdzie
prowadzone są ciekawe warsztaty przyrodnicze dla dzieci, rodzin,
grup szkolnych oraz osób indywidualnych.
•STEEFA GIER RETRO. Pamiętacie grę w klasy czy kapsle? Tutaj
można się cofnąć w czasy dzieciństwa, zapomnieć o codzienności i
poskakać w gumę czy zagrać w cymbergaja.
•OGRÓD DLA BIORÓŻNORODNOŚCI. Część ogrodu w szczególności
atrakcyjna dla wszelkich stworzeń: bogata w przyjazne chwasty,
drzewka owocowe, z hotelikiem dla owadów, wodopojem dla ptaków
– przykład jak możemy sami zadbać o bioróżnorodność wokół nas.

