
OFERTA CEE SYMBIOZA DLA  
GRUP ZORGANIZOWANYCH 

CENNIK: 

Wystawa 
Bilet normalny – cena 12 zł 
Bilet ulgowy*  - cena 10 zł 
Bilet normalny Karta Dużej Rodziny – 10 zł 
Bilet ulgowy Karta Dużej Rodziny – 8 zł 

Warsztaty 
Bilet – 10  

Inne: 
Bilety grupowe przysługą osobom w grupie liczącej 10 lub więcej osób. W przypadku grup 
zorganizowanych 1 opiekunowi w przeliczeniu na każde 10 osób przysługuje prawo do wstępu 
bezpłatnego. 
Opiekunowie – do 3 opiekunów na grupę 30 osobową – gratis 
*bilet ulgowy (przysługuje dzieciom do 6 roku życia, uczniom i studentom do 26- tego roku życia, 
rencistom, osobom powyżej 60-tego roku życia, osobom z niepełnosprawnościami);   

 

 

ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI STAŁEJ – CZAS NA LAS 
Sugerowany wiek uczestników: 5/6 - 14 lat 
czas trwania 90 min, 
 

Spójrz na las z nowej perspektywy, bo nowe spojrzenie pozwala na zrozumienie. Poznaj życie lasu 
odkrywając zaskakujące ciekawostki oraz zapoznaj się jak funkcjonuje ekosystem lasu na przykładzie 
opowieści Borsuka, Rzekotki i Puszczyka. 

 

 

CZAS NA LAS Z BORSUKIEM 
Witajcie! Jestem zwierzątkiem niskopodłogowym, dlatego jak nikt inny potrafię szurając swoim 

brzuszkiem przeczesywać dno lasu. Mój sposób patrzenia na świat sprawia, że nauczę Was wszystkiego o 

leśnych zakamarkach. Dzięki Mojej opowieści będziecie mogli dostrzec to co do tej pory umykało Waszej 

uwadze. Usiądź wygodnie zamknij oczy i wsłuchaj się w Moją opowieść. 

 

CZAS NA LAS Z RZEKOTKĄ 
My Rzekotki mamy w swoim zwyczaju delikatnie kołysać się na liściach krzewów i drzew obserwując 
różnych mieszkańców lasu. Takie przebywanie wśród niezliczonych kształtów liści nauczyło Mnie bez 
zająknięcia rozpoznawać wszystkie gatunki zamieszkujące las. To nie jedyna Moja wyjątkowa 
umiejętność! Żyjąc w lesie doskonale potrafię opowiedzieć Wam, gdzie drzewa mają swoje przedszkole w 
jaki sposób dorastają do leśnej szkoły oraz odgadnąć ich wiek. Czy jesteście gotowi wysłuchać mojej 
historii? 

 

CZAS NA LAS Z PUSZCZYKIEM 
Hu! Huuuu! Dzisiaj wyjątkowo jestem aktywna za dnia, ale tylko po to, by przedstawić Wam Mój 
Puszczykowy sposób patrzenia na las. Mój lot jest bezszelestny dzięki czemu mogę Was nauczyć rozmów 
różnych leśnych mieszkańców. Jak odróżnić kosa od kowalika? Nic prostszego! Chciałabym także, abyście 
zajrzeli do mojego mieszkania – dziupli. Czy wiecie od kogo wynajmuje się taki lokum? Rozprostujcie więc 
skrzydła swojej wyobraźni, a ja przedstawię Wam w swojej opowieści historię wprost z koron drzew.  



ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI STAŁEJ – CZAS NA LAS 
Sugerowany wiek uczestników od 14 lat 
czas trwania 90 min, 
 

Spójrz na las z nowej perspektywy, bo nowe spojrzenie pozwala na zrozumienie. Poznaj życie lasu 
odkrywając zaskakujące ciekawostki oraz zapoznaj się jak funkcjonuje ekosystem lasu na przykładzie 
opowieści Buka zwyczajnego. 
 

 

OPOWIEŚĆ BUKA O SWOIM ŻYCIU 
Wszystko w lesie odbywa się według naturalnego rytmu. Każde drzewo nawet to największe swój początek 
miało w ściółce pod postacią nasiona opadłego z drzewa, lecącego z wiatrem, czy też przeniesionego w 
dziobie sójki. O wyjątkowości drzewa i jego fascynującym życiu opowie Wam nie kto inny jak samo drzewo: 
Buk z Lasu Wolskiego. Ta historia pozwoli Wam zrozumieć nie tylko jego budowę, ale także to jak ten 
niezwykły organizm funkcjonuje, wzbudzając refleksję nad tym, ile drzewa jest… w Nas samych. 

 

SPOJRZENIE BUKA NA FUNKCJONOWANIE LASU 
Gdybyśmy chcieli odtworzyć historię lasu najlepiej byłoby zapytać drzewa. To właśnie w nim zapisana jest 
opowieść o życiu tego ekosystemu. Okazuje się, że nie wszystko zostało już powiedziane, wręcz odwrotnie, 
dopiero teraz pomału zaczynamy rozumieć złożoność procesów i interakcji pomiędzy organizmami 
tworzącymi las. Opowieść Buka tym razem nie ograniczy się do pojedynczego drzewa, lecz zabierze nas w 
głąb całej sieci tylko na pozór skomplikowanych leśnych relacji.  

  



WARSZTATY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE 
Sugerowany wiek uczestników: 5/6 – 8/9 lat 
czas trwania 45min, 
 

Nasze zajęcia warsztatowe odbywające się w pięknym Lesie Wolskim sprawiają, że zostaniecie wprost 
zanurzeni w leśnej przyrodzie. Poczujcie bliżej związek z naturą pracując na naturalnych materiałach, 
doświadczając multisensorycznie otaczający nas świat 
 

 

SZEŚCIONOŻNA MRÓWKOLANDIA 
Owady są nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Nawet w centrum miasta pod naszymi stopami 
często nie zauważamy jak niezliczone ilości tych maleńkich stworzeń kształtuje naszą planetę. Więc 
zmniejszmy swój rozmiar i sprawdźmy na przykładzie mrówek kim są owady. Podczas warsztatów 
wykonamy modele mrówek z gazet. Zaprezentujemy wam jak wygląda dom mrówek i ile pokoi posiada. 
Zastanowimy się czy królowa mrówek rządzi sprawiedliwe. Dodatkowo podglądniemy prawdziwe mrówki 
zgłębiając ich podziemne zwyczaje. 

 

W ODWIEDZINACH U LEŚNYCH PRZYJACIÓŁ 
Skoro las jest domem zwierząt to na pewno w jakiś sposób można poznać kto w tym domu mieszka oraz 

jakimi ścieżkami po tym domu chodzi. Warto się zastanowić czy zwierzęta tak jak i my ludzie czasami 

czegoś nie gubią? Leśni mieszkańcy tylko czekają na nasze odwiedziny chcąc nauczyć nas rozpoznawać 

rozmowy rozbrzmiewające w lesie. Kto z kim i dlaczego? Po takim warsztacie bez problemu rozpoznacie 

kto w lesie mieszka, rozpoznacie ślady i wykonacie tropy mieszkańców leśnych kniei oraz być może niczym 

doktor Dolittle nawet porozmawiać o pogodzie z borsukiem… 

 

MALI LEŚNI ARCHITEKCI 
Las jest niczym dom o wielu piętrach! To nie żadna pomyłka, bo tak jak i my, zwierzęta i rośliny lubią mieć 

swoje własne mieszkanko. Znajdziecie tu lokatorów zamieszkujących wyłącznie leśny parter, ponieważ 

lubią cień i przyjemny chłód. Inni preferują wygrzewać się na leśnym dachu łapiąc każdy promień słońca. 

Wspólnie zbudujemy model lasu przypominający nasze własne domy, odkryjemy jakie rośliny budują 

poszczególne piętra, kto jest sąsiadem rzekotki, a z kim po sąsiedzku dogaduje się puszczyk. Sprawdzimy 

także czy zwierzęta mieszkające na różnych piętrach wpadają do siebie w odwiedziny. 

 

HISTORYJKA Z ŻYCIA DRZEWKA 
Nasz symbiozowy buczek to bajarz jakich mało. Snuje historyjki godzinami. Najchętniej opowiada o leśnym 
życiu drzewnych mieszkańców lasu. O ich narodzinach z malutkich nasionek i wspólnej gonitwie ku słońcu. 
Chętnie nauczy Was jak policzyć, ile ma lat i zdradzi sekretne wiadomości wysyłane na listkach ku ziemi. 
Zbuduj z nami model drzewka i odkryj jego tajemnice! 

 

STUK PUK... ZAJRZYJ POD KORĘ 
Stuk puk, jestem tutaj! Zaglądałeś kiedyś pod korę leżącej nieopodal kłody drewna? Nie? To zrób to na 

naszych warsztatach! Tam bawią się z nami w chowanego małe stworzonka! Poznaj je z nami i znajdź 

swojego ulubieńca. Życie pod korą ciągle się zmienia, więc nie zwlekaj ani minutki. A kuku! 

  



WARSZTATY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE 
Sugerowany wiek uczestników od 10 lat 
czas trwania 45min, 
 

Nasze zajęcia warsztatowe odbywające się w pięknym Lesie Wolskim sprawiają, że zostaniecie wprost 
zanurzeni w leśnej przyrodzie. Poczujcie bliżej związek z naturą pracując na naturalnych materiałach, 
doświadczając multisensorycznie otaczający nas świat 
 

 

SZLAKIEM LEŚNYCH ZWIERZĄT 
Zajęcia polegające na nauce czytania tropów leśnych zwierząt. Uczniowie dowiedzą się czym jest trop, a 

czym ślad, jak je rozróżnić oraz gdzie ich szukać podczas leśnej wędrówki. W trakcie warsztatów nauczymy 

się jak korzystając z naturalnych materiałów odwzorować ich kształt. Edukatorzy zaprezentują także po 

czym poznać kto zostawił na śniegu swój ślad, a w dodatku przedstawią komplet informacji dotyczący 

leśnej fauny wraz z głosami zwierząt oraz ich zimowymi zwyczajami. 

 
PODRÓŻ PRZYRODNICZĄ WINDĄ PRZEZ LEŚNE PIĘTRA 

Las jest niczym dom o wielu piętrach! To nie żadna pomyłka, bo tak jak i my, zwierzęta i rośliny lubią mieć 

swoje własne mieszkanko. Znajdziecie tu lokatorów zamieszkujących wyłącznie leśny parter, ponieważ 

lubią cień i przyjemny chłód. Inni preferują wygrzewać się na leśnym dachu łapiąc każdy promień słońca. 

Wspólnie zbudujemy model lasu przypominający nasze własne domy, odkryjemy jakie rośliny budują 

poszczególne piętra, kto jest sąsiadem rzekotki, a z kim po sąsiedzku dogaduje się puszczyk. Sprawdzimy 

także czy zwierzęta mieszkające na różnych piętrach wpadają do siebie w odwiedziny. 

 

HISTORIA UTKANA Z PRZYRODNICZEGO PIĘKNA LASU WOLSKIEGO 
Jeśli nawet byliście już w Lesie Wolskim zapraszamy Was do nowego spojrzenia na jego historię. Zaczniemy 

od opowieści, której naturalnymi aktorami będą leśne rośliny oraz wrażliwość na różnorodność świata 

przyrody. W trakcie warsztatów własnoręcznie wykonamy botaniczne krosna, na których postaramy się 

uchwycić jedną chwilę z życia lasu. 

 

KSZTAŁT PRZYRODY 
Kształt przyrody jest zależny od tego kto patrzy i jak patrzy. Dla jednych może zamknąć się w pojedynczym 

liściu i nigdy nie wyjść poza jego ramy, dla innych może oznaczać jedynie życie pod bezpieczną okrywą kory. 

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się w jaki sposób można zmienić perspektywę patrzenia na las oraz 

wytworzą grafikę lasu swoich marzeń. 

 


