
l.p Nazwa ośrodka Charakter przedstawienia oferty Przedział wiekowy Przedmioty 

1. 
Powiatowe Centrum Edukacyjne 
i Psychologiczno – Pedagogiczne 
w Miliczu

Prezentacja 

oferta noclegów i wyżywienia 
połączona z zajęciami z  przyrody, 
historii i z  obyczajów  i tradycji polskich 
związanych ze świętami  Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy (np.pieczenie 
chleba) 

2. OEE przy CETS w Krośnicach

Skrócona wersja warsztatów pn.: „Skrzydlate ogrody”, 
które uczą o tym jaką rolę rośliny spełniają w 
ekosystemie, jak ważne jest dbanie o rodzime gatunki 
roślin, które nie tylko upiększają nasze otoczenie, ale 
również stanowią pokarm, schronienie i miejsce do 
życia dla wielu owadów oraz ptaków. 

Przedszkole, klasy 1-3 SP przyroda

3. 

Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych Centrum 
Bioróżnorodności „Dolina 
Baryczy”

Prezentacja (ewentualnie krótkie ćwiczenia) 
promująca nową ofertę edukacyjną DZPK realizowaną 
na terenie PK „Dolina Baryczy”.

Uczniowie starszych klas 
podstawówki, uczniowie 
gimnazjów i uczniowie 
szkół 
ponadgimnazjalnych.

 biologia, historia, geografia

4. 

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy im. Władysława 
Stanisława Reymonta w 
Twardogórze

Krótka prezentacja multimedialna biblioteki, jej 
obiektów i prowadzonych w nich zajęć,

Warsztaty literacko-plastyczno-historyczno-
przyrodnicze dla dzieci połączone z ćwiczeniami na 

zrozumienie tekstu i manualnymi

Dla przedszkolaków i 
uczniów klas I-III SP

język polski, historia, plastyka, przyroda

5. 
Kreatywny Obiekt 
Multifunkcyjny

Prezentacja wybranych i charakterystycznych 
fragmentów Programów Edukacyjnych, z elementami 
ćwiczeń i warsztatów.

Programy Edukacyjne 
KOM prowadzone są dla 
przedszkolaków, klas I-III 
oraz IV-VI SP, 
gimnazjalistów i uczniów 
klas 
ponadgimnazjalnych.

wiedza w Programach Edukacyjnych 
jest holistyczna, nacisk kładziemy na 
rozwijanie inteligencji przyrodniczej i 
przestrzenno-wizualnej, wiedzy 
historycznej

6. HAGRO Hanna Jankowska Prezentacja 
Od przedszkola do 
gimnazjum 

7. 
Rodzinny Park Przygód i Edukacji 
Górecznik

Prezentacja obiektu oraz ofert. Zasady bezpiecznego 
poruszania się po lesie, budowa grzyba, 
rozpoznawanie grzybów jadalnych oraz trujących

Dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz 
młodoszkolnym 

przyroda 

8. Włodzimierz Ranoszek 
Prezentacja multimedialna, 
pokaz gry na lirze korbowej, 
warsztaty rozpoznawania odgłosów ptaków.

Do każdego przedziału 
wiekowego

przyroda, biologia, geografia, 
historia

9. LKP Nadleśnictwo Antonin 
Warsztaty - rozpozanwanie drzew i krzewów 
lensnych

Szkoła podstawowa przyroda

10. LKP Nadleśnictwo Żmigród 

Gra edukacyjna „SZTAFETA” to gra grupowa dla
minimum 4 osób (dwie grupy po dwie osoby). Ilość
uczestników może być dowolnie zmieniana, ważne
jest żeby była to ilość parzysta. Ilość zadań jest zależna
od ilości grup oraz uczestników w grupie. Treść zadań
dowolna. Wiek uczestników nie ma znaczenia. Jak z
opisu wynika jest to gra uniwersalna dla dowolnej
parzystej liczby uczestników, na dowolny wybrany
przez prowadzącego temat.

do każdego przedziału 
wiekowego

dowolna

11. 

Zagroda Grabownica, 
Ośrodek 
Edukacyjno-Wypoczynkowy, 
Jolanta Bogatsu

Prezentacja ścieżki edukacyjnej 
opracowanej przez Włodzimierza Ranoszka

Różne przedziały 
wiekowe

przyroda, geografia

12. 
Centrum Edukacyjno-
Turystyczne 
NATURUM

Prezentacja multimedialna dotycząca całej oferty
 ośrodka. Cześć warsztatowa to prezentacja sprzętu, 
oprogramowania i efektów pracy uczniów w postaci 
filmów. 

Uczniowie szkół 
podstawowych

przyroda, informatyka, edukacja 
regionalna.

Deklaracja przedstawienia oferty ośrodka na III Forum Edukacyjnym w Odolanowie 



13. 
Ścianka Wspinaczkowa 
Harcerskiego Klubu Derittissima

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia i 
prezentacja sprzętu.

Szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie.

wychowanie fizyczne, biologia,
 przyroda, geografia
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