
W leśnym labiryncie  
Zwierzęta w lesie mają tak jak i my różne
mieszkania. 
Borsuk ze swoją rodziną zamieszkuje przytulną
norę z podziemnymi pokojami. 
Rzekotce za dom służą liście drzew, na których
może się ochoczo kołysać. 
Puszczyk uwielbia sędziwe drzewa z dziuplami.
Pomóż naszym bohaterom dotrzeć do swoich
domów.

Zmierz naszą przyrodniczą miarką  
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Sudoku symbiozowej rodziny  
Jeśli jeszcze nie wiesz, w naszym Centrum swoje
historie opowiadają: Borsuk, Rzekotka, Puszczyk
oraz drzewo Buk. Nasi bohaterowie nie lubią się
rozstawać i spędzają wspólnie czas tworząc jedną
symbiozową rodzinę. Twoje zadanie polega na
rozwiązaniu leśnego sudoku, aby w każdym
rzędzie i kolumnie symbiozowa rodzina była
zawsze w komplecie.
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Przyrodnicze bingo 
Nie czekaj ani chwili - wyrusz na poszukiwania
przyrodniczych elementów skrytych tuż obok
Ciebie. Jeśli uda Ci się odnaleźć jakiś element,
zaznacz na karcie do gry krzyżyk. Jeśli zaznaczysz
linię w jednym rzędzie, kolumnie lub skosie
krzyknij głośno: BINGO! Wygrałeś!
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Przysmaki lasu
Sprawdź swoją wiedzę przyrodniczą i spróbuj
połączyć liniami zwierzęta z ich pożywieniem. 
Ale uwaga, musisz być bardzo skupiony, ponieważ
wśród zwierząt znajdują się również drapieżniki,
które zjadają inne zwierzęta. Zatem do dzieła!

nazywają mnie leśnym odkurzaczem
w ogóle nie grymaszę
ze smakiem wcinam dżdżownice 

moimi kuzynkami są żaby i ropuchy
koncertuje z kolegami by znaleźć żonę 
moje potomstwo to kijanki 

latam bezszelestnie
wynajmuje mieszkanie po dzięciole
możesz spotkać mnie nocą

wyrosłem z nasionka schowanego 

mam srebrzystą korę
szumię nad Symbiozą

Zgadnij kim jestem? 

       ___________________

       ___________________

       ___________________

       w kolczastej osnówce

       ___________________

kilku ścieżek dydaktycznych;

i w zieleni miejskiej;
- warsztaty ekologiczno-przyrodnicze;

- warsztaty ceramiczne;
- zajęcia wyjazdowe dla przedszkoli i szkół;

 
 Możliwość wypożyczenia leżaka, hamaka, kocyka i sztalugi.

Co oferujemy?
- zwiedzanie ekspozycji stałej dostępne według 

- spacery leśne przyrodnicze w Lesie Wolskim 

- gry terenowe.

 
Zapraszamy Was do udziału w wydarzeniu 

4 pory roku z „Symbiozą”, któremu towarzyszą liczne atrakcje. 
Przyjdź i spędź z nami niezapomniane chwile.

 
Budynek mimo swojego zabytkowego charakteru

dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Kiedy?
Od wtorku do soboty.

 
Gdzie?

Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” 
Aleja Żubrowa 15, 30-232 Kraków, Las Wolski, 

obok krakowskiego ZOO.
 

Rezerwacja: bilety@symbioza-krakow.pl
Tel. 12 201 88 40

Zarezerwuj bilety na naszej stronie i polub nas na Facebooku.
 

www.symbiozakrakow.pl
www.facebook.com/CEESymbioza
www.instagram.com/cee_symbioza
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