
Scenariusze wycieczek
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Cele szczegółowe
Uczeń powinien wykazać się:
• wiadomościami dotyczącymi:

- zasad zachowania obowiązujących w czasie wycieczki w góry
- zasad zachowania obowiązujących na terenie Parku Narodowego
- zasad zachowania obowiązujących w miejscach kultu religijnego
- znajomości pojęć: Park Narodowy, Obszar OchronyŚcisłej, Ogród

Botaniczny, ( realizacjaścieżki ekologicznej)
- znajomość flory Gór Stołowych
- znajomość architektury, kultury i historii rejonu Kotliny Kłodzkiej-

realizacjaścieżki regionalnej
• umiejętnościami pozwalającymi:

- na rozpoznawanie charakterystycznych dla gór gatunków roślin
- rozpoznawanie roślin chronionych i określanie ich znaczenia w

środowisku przyrodniczym
- opisanie cech charakterystycznych krajobrazu Gór Stołowych
- właściwe zachowanie: na szlaku turystycznym, w Parku Narodowym,

Ogrodzie Botanicznym, muzeum, miejscach kultu religijnego
• postawamiświadczącymi o:

- poszanowaniu przyrody
- rozumieniu konieczności ochrony przyrody
- przestrzeganiu ustalonych zasad i norm zachowania
- dostrzegania i doceniania piękna krajobrazu nie przekształconego

działalnością człowieka
Adresy niezbędne do samodzielnego zorganizowania wycieczki
� Noclegi: Ośrodek Wypoczynkowy „ Góry Stołowe”

Jakubowice 3 skrytka pocztowa 13
57-350- Kudowa Zdrój
tel. (o.....74) 866-13-09

866-14-88 jest możliwość umówieniaprzewodnika z
właścicielem hotelu

� Rezerwacja biletów do Panoramy Racławickiej
Tel./fax 343-36-39, 344-15-11
Tel. 344-23-44

� Ogród Botaniczny we Wrocławiu: 50-335 Wrocław
ul. Sienkiewicz 23 tel. (o...71)322-59-71

Tei./fax (o..71)322-44-83
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� Skalne Miasto „Skały Adrszpaskie”
Tel. 0447/586186 Czechy
Dolina Adrspach 26

� Szopka ruchoma w Wambierzycach
tel. (o..74)871-91-97

Program wycieczki

I dzień
740 zbiórka pod szkołą – wyjazd autokarem z Izabelina
800 1400 przejazd do Wrocławia
1400 –1500 spacer z przewodnikiem po Ogrodzie Botanicznym
1530-1615 Panoramy Racławickiej
1630-1830 przejazd z Wrocławia do Jakubowic

- obiadokolacja wDomu Wycieczkowym
do 2200 zakwaterowanie w pokojach D. W.

- zabawy ruchowe na placu zabaw ( można zabrać ze sobą piłkę)
2200 cisza nocna

II dzień
800-900 śniadanie, przygotowanie do wyjazdu
900 wyjazd do Kudowy Zdroju

- zwiedzanie Kaplicy Czaszek w Czermnej
- przejście szlakiem rezerwatu „Błędne Skały”(850m. n.p.m.
- przejazd do rezerwatu skalnego „Szczeliniec Wielki”
- zwiedzanie rezerwatu skalni-krajobrazowego w Górach Stołowych na

terenie Parku Narodowego Gór Stołowych
- powrót do Jakubowic ok. godz. 1800

- obiadokolacja
- ognisko na terenie D. W.

III dzień
800 śniadanie
830 wyjazd autokarem do Republiki Czeskiej

- zwiedzanie Zamku Opocno
- zwiedzanie ZOO
- zwiedzanie Skalnego Miasta „Skały Adrszpaskie”
- powrót do Jakubowic ok. godz. 18
- obiadokolacja
- dyskoteka

2200 cisza nocna
2



IV dzień
800-900 śniadanie, przygotowanie do wyjazdu
930-1130 zwiedzanie uzdrowiska Kudowa Zdrój
1200-1300 powrót do Jakubowic, obiad
1330 przejazd do Wambierzyc

- zwiedzanie Bazyliki NMP
- zwiedzanie ruchomej szopki, miasteczka

1530 wyjazd do Izabelina
ok.2200 planowany powrót

Wyposażenie uczestnika wycieczki:

1. Paszport
2. Plecak
3. Przybory toaletowe
4. Dwa ręczniki
5. Bielizna osobista na każdy dzień
6. Kurtka, nakrycie na głowę
7. Dwie pary spodni, pantofle domowe
8. Sweter, bluzki na każdy dzień
9. Peleryna lub parasolka
10.Wyżywienie na podróż
11.Kieszonkowe max 50 zł+ korony czeskie (równowartość 20-30 zł)

� Adres noclegowy
Ośrodek Wypoczynkowy „Góry Stołowe”
Jakubowice 3 skr. Pocz. 13
57-350 Kudowa Zdrój
tel.(o...74) 866-13-09

866-14-88
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Regulamin uczestników wycieczki szkolnej:

W miejscu zbiórki

1. Punktualne przybycie na zbiórkę
2. Umieszczenie stałego bagażu w bagażniku autokaru
3. Zajęcie stałego miejsca
4. Kurtki, podręczne bagaże, napoje umieścić tak, aby nie przeszkadzały w

trakcie jazdy
W czasie jazdy

1. Bezwzględne stosowanie się do uwag wychowawcy i kierowcy
2. Nie chodzimy po autokarze, nie wychylamy się przez okna
3. Obserwujemy mijane krajobrazy
4. Słuchamy uważnie informacji przekazywanych przez przewodnika i

wychowawców
5. Uczestnicy wycieczki są życzliwi dla siebie, nie hałasują
6. Zgłaszają wychowawcom złesamopoczucie
7. Nie brudzą w autokarze
8. Na parkingach zachowują ciszę czystość, nie oddalają się od grupy, uważają

na samochody korzystające z parkingu
W czasie wędrówek w terenie:

1. Wszyscy idą z grupą, nie oddalają się nigdzie bez wiedzy wychowawców
2. Uważnie słuchają informacji przekazywanych przez przewodnika
3. Wykazują wysoką kulturę osobistą, nie hałasują w czasie wędrówek, nie

śmiecą
4. Pomagają słabszym kolegom

W zwiedzanych obiektach:
1. Zachowują idealną ciszę
2. Nie dotykają eksponatów
3. Uważnie słuchają przewodnika

W miejscu noclegowym:
1. Zachowują czystość w pokojach
2. Przestrzegają ciszy nocnej od 2200-700

3. Przed wyjazdem zostawiają pokój w czystości
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Scenariusz 4- dniowej wycieczki w BeskidŚląski i Żywiecki oraz

Części Karpat Słowackich

Cele szczegółowe

Uczeń powinien wykazać się:
• wiadomościami dotyczącymi:

- roślinności charakterystycznej dla Beskidów w tym gatunków
chronionych

- wpływu przemysłu na zasoby i stanśrodowiska przyrodniczego-
realizacjaścieżki ekologicznej

- cech charakterystycznych krajobrazu Sudetów i Karpat Słowackich –
realizacjaścieżki regionalnej

- znajomości pojęć: elektrownia szczytowo-pompowa, jaskinia krasowa,
zjawiskakrasowe

- zasad zachowania obowiązujących w czasie wycieczki w góry, do jaskiń,
muzeum

• umiejętnościami pozwalającymi:
- rozpoznawać charakterystyczne gatunki roślin
- samodzielnie przeprowadzać obserwacje
- opisywać cechy charakterystyczne dla zwiedzanego regionu
- określać skutki wpływu działalności człowieka ( rozwoju przemysłu,

sztucznych zbiorników wodnych, zapór wodnych) na stanśrodowiska
• postawamiświadczącymi o:

- poszanowaniu przyrody i konieczności ochrony jej zasobów
- przestrzegania ustalonych norm zachowania
- skutecznego porozumiewania się i postępowania w zespole ( integracja

klasy)

Adresy niezbędne do samodzielnego zorganizowania wycieczki

� Noclegowy:
Hotel „Harnaś”
Korbielów ul. Leśna 1
Tel. (o...33) 863-66-19, 863-67-33 do 35

� Wynajem autokaru:
Zakład Usług Turystycznych „ Tur-Wola” sp. z o.o.
00-961 Warszawa
ul. Fort Wola 22
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tel./fax (...22) 634-41-62, 634-41-63
Internet:www.tur-wola.com.pl

� Demanowska Jaskina Slobody
Hodzowa 11, 03101 Liptowsky Mikulas
Rezerwacja biletów na miejscu przed godz. 1200

Program wycieczki

I dzień
745 zbiórka przed szkołą, wyjazd z Izabelina
ok.1500 przyjazd doŻywca
do 1700zwiedzanieŻywca

– przejazd autokarem do JezioraŻywieckiego i Międzybrodzkiego na
Górę Żar

– punkt widokowy
– miejsce startu lotni
– elektrownia szczytowo-pompowa

ok. 1800 przyjazd do Korbielowa ( miejsce zakwaterowania)
1800-1830 obiadokolacja
1830-1930 zakwaterowanie w pokojachhotelu (pokoje z łazienką, telewizorem,

telefonem)
2200 cisza nocna

II dzień
800-830 śniadanie pobranie suchego prowiantu zamiast kolacji
900 wyjazd autokarem do Bielska Białej

- wyjazd kolejką na Szyndzielnię
- pobyt w schronisku na Szyndzielni
- przejście piesze na Klimczok i do schroniska
- odpoczynek w schronisku, oglądanie panoramy BeskiduŚląskiego
- przejście piesze z Klimczoka do Szczyrku
- zwiedzanie Szczyrku, zakupy pamiątek
- powrót autokarem do Korbielowa

1800 obiad
1900-2100 ognisko na placu zabaw
2200 cisza nocna

III dzie ń
800-830 śniadanie, pobranie suchego prowiantu zamiast kolacji
900 wyjazd autokarem do Szczyrku
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- wjazd wyciągiem krzesełkowym na Skrzyczne
odpoczynek w schronisku

- przejście piesze przez Malinową Skałę do Białego Krzyża (ok. 2 godz.
marszu)

- powrót autokarem do Korbielowa

1800 obiad
1900-2130dyskoteka w kawiarni hotelowej
2200 cisza nocna

IV dzień
800-830 śniadanie ( dzieci zostawiają w hotelu bagaże spakowane do drogi i

pokoje przygotowane do zdania)
900 wyjazd autokarem do Czech do Jaskini Slobody
1100 zwiedzanie 1,5 godzinne jaskini z przewodnikiem
1300-1500powrót autokarem do hotelu
1500-1530 obiad i pobranie suchego prowiantu na drogę powrotną
do 1600 przygotowanie do wyjazdu
1600-2230 powrót autokarem do Izabelina

Wyposażenie uczestnika wycieczki:

1.Paszport
2.Plecak
3.Przybory toaletowe
4.Ręczniki
5.Bielizna osobista na każdy dzień
6.Kurtka ocieplana konieczna w jaskini, nakrycie na głowę
7. Dwie pary spodni, dresy, pantofle domowe
8.Sweter, bluzki i skarpety na każdy dzień
9.Peleryna lub parasolka
10.Wyżywienie na podróż
11.Kieszonkowe max 50 zł+ korony słowackie (równowartość 20-30 zł)

Regulaminy jak w poprzedniej wycieczce
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Scenariusz 2- dniowej wycieczki na Ziemię Lubelską

Cele szczegółowe
Uczeń powinien wykazać się:
• wiadomościami dotyczącymi

– pojęć: ogród botaniczny, gatunki objęte ochroną prawną, pomniki
przyrody, skansen, wąwóz (realizacjaścieżki ekologicznej)

– zabytków architektury i historii Nałęczowa Lublina i Sandomierza i
Ziemi Lubelskiej- realizacjaścieżki regionalnej

– zasad postępowania obowiązujących w czasie wycieczki
• umiejętnościami pozwalającymi

– zinterpretować konieczność obejmowania wybranych gatunków
ochrona prawną

– wykazać celowość zakładania Ogrodów Botanicznych
– ocenić wpływ warunków atmosferycznych i czynników geologicznych

na kształtowanie krajobrazu
– opisania ważniejszych zabytków Lublina i Sandomierza
– właściwe zachowanie się w grupie, podporządkowanie obowiązującym

w czasie wycieczki normom i nakazom zachowania

• postawamiświadczącymi o
– przekonaniu,że konieczne jest respektowanie zasad ochrony

gatunkowej roślin
– przekonanie,że konieczna jest ochrona zabytków architektury, kultury i

sztuki ludowej
– przestrzeganiu ustalonych norm i zasad postępowania

Program wycieczki

I dzień
700 zbiórka przed szkoła i wyjazd autokarem z Izabelina
1030-1130 przyjazd do Nałęczowa i zwiedzanie:

- parku zdrojowego
- pijalni wód

1200-1330 przyjazd do Lublina i zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Wsi
Lubelskiej

1400-1500 Zwiedzanie z przewodnikiem Ogrodu Botanicznego
1500-1600 przejazd do centrum, obiad
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1600-1730 zwiedzanie z przewodnikiem Starówki Lublina: Ratusza, Zamku i
Baszty TrójcyŚwiętej

1730-1900 przejazd do Sandomierza i zakwaterowanie w Internacie
Zasadniczych Szkół Rolniczych ul. Mokoszyńska 27/28

1930 kolacja
do 2130 ognisko i zabawy ruchowe na placu zabaw- można zabrać ze sobą

piłkę do gry
2200 cisza nocna

II dzień
800-900 śniadanie i przygotowanie do wyjazdu (zabieramy bagaże i zdajemy

pokoje)
900-1400 zwiedzanie z przewodnikiem Sandomierza:

- Ratusza
- Bramy Opatowskiej
- Podziemi
- KościołaŚwiętego Jakuba
- Katedry
- Domu Długosza
- Wąwozu Królowej Jadwigi

1400-1430 obiad
1500-1900 Wyjazd – po drodze można zwiedzić zamek w Krzysztoporze

Adresy niezbędne do samodzielnego zorganizowania wycieczki

� Nocleg ( z możliwością zjedzenia na miejscu posiłku)
Internat Z. S. R.
Sandomierz ul. Mokoszyńska 27/28
Tel.(o..15) 832-23-05
� Muzeum Wsi Lubelskiej
Lublin 20-824 Al. Warszawska 96
� Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK- możliwość wynajęcia

przewodnika
20-111 Lublin ul. Rynek 8
tel.(0...81) 532-89-50, 532-48-39
� Możliwość wynajęcia przewodnika po Sandomierzu

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
27-600 Sandomierz Rynek 26

tel. (0...15) 832-37-21
tel/fax (0...15) 832-26-82
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� Obiad w Sandomierzu
Restauracja „Ludowa”
Sandomierz ul. Mariacka 5
(0...15) 832-27-25

Wyposażenie uczestnika wycieczki:
1.Plecak
2.Przybory toaletowe
3. ręczniki
4.Bielizna osobista na każdy dzień
5.Kurtka ocieplana konieczna w jaskini, nakrycie na głowę
6. 2 pary spodni, dresy, pantofle domowe
7.Sweter, bluzki i skarpety na każdy dzień
8.Peleryna lub parasolka
9.Wyżywienie na podróż
10.Kieszonkowe max 50 zł+ korony słowackie (równowartość 20-30 zł)

Regulaminy jak w poprzedniej wycieczce
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Scenariusz 3 dniowej wycieczki na Ziemię Zamojską

Cele szczegółowe
Uczeń powinien wykazać się:
• Wiadomościami dotyczącymi

- znajomości historii i zabytków Zamościa, Zwierzyńca, Kozłówki
(realizacjaścieżki kultura polska na tle kultury śródziemnomorskiej)

- znajomości pojęć Park Narodowy, obszar ochronyścisłej, pomnik
przyrody, ogród francuski

- flory i fauny w tym gatunków objętych ochroną ścisłą występujących na
terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (realizacjaścieżki
ekologicznej)

- znajomości zasad zachowania obowiązujących na terenie Parku
Narodowego

- cech charakterystycznych krajobrazu Roztocza
• umiejętności pozwalających:

- rozpoznawania charakterystycznych dla Roztoczańskiego Parku
Narodowego gatunków roślin i zwierząt

- rozpoznawania gatunków chronionych
- opisywania cech charakterystycznych krajobrazu Roztocza
- właściwego zachowania na terenie Parku Narodowego

• postawamiświadczącymi o:
- poszanowaniu przyrody
- przestrzeganiu ustalonych norm i zasad zachowania

Program wycieczki
Dzień I
700 Zbiórka i wyjazd z Izabelina
1300 -1400 Przyjazd do Zamościa, zakwaterowanie na Campingu „Duet”
1400 -1730 Zwiedzanie Zamościa:

- Rynku Starego Miasta
- Ratusza
- Kolegiaty

- Akademii Zamojskich
- Założeń obronnych miasta

1800 2000 Obiadokolacja, odpoczynek
2000 -2100 Kąpiel w basenie,
2200 Cisza nocna

Dzień II
900 Śniadanie ( zabranie suchego prowiantu zamiast kolacji)
1000-1800 wyjazd i zwiedzanie

- Zwierzyńca
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- Ośrodka Edukacyjno- Muzealnego RPN
- Wycieczka szlakiem turystycznym do „Stawów Echo”
- Kamieniołomów w Józefowie
- Przejazd do obszaru ochronyścisłej „ Nad Tanwią”, spacer

szlakiem turystycznym wzdłuż kaskad i wodospadów
- Przejazd i zwiedzanie Krasnobrodu: klasztoru, Muzeum

Regionalnego Ziemi Zamojskiej, „cudownegoźródełka”
1800-1900 Powrót do Zamościa, obiadokolacja
do 2130 Dyskoteka
20o0 Cisza nocna

Dzień III
800 Śniadanie, pakowanie
900 Wyjazd do Kozłówki

� 1100-1330 Zwiedzanie:
- Pałacu Zamojskich

- parku
- Muzeum Socrealizmu

1400-1430 Obiad i wyjazd do Izabelina
1800 Powrót

Adresy niezbędne do samodzielnego zorganizowania wycieczki

� Nocleg
Ośrodek „ Duet” 22-400 Zamość
Ul. Królowej Jadwigi 14
Tel./fax (48 84) 639-24-99

� Ośrodek Edukacyjno- Muzealny RPN
22-470 Zwierzyniec
ul. Plażowa 3 tel./fax (0...84) 678-20-70 możliwość zamówienia lekcji
ośrodek nie jest czynny w poniedziałki

� Muzeum Zamojskich w Kozłówce
Tel./fax (0...48) 852-79-88

Wyposażenie uczestnika wycieczki:
1.Plecak
2.Przybory toaletowe
3. Ręczniki
4.Bielizna osobista na każdy dzień
5.Kurtka ocieplana, nakrycie na głowę
6. Dwie pary spodni, dresy, pantofle domowe
7.Sweter, bluzki i skarpety na każdy dzień
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8.Peleryna lub parasolka
9.Wyżywienie na podróż
10.Kieszonkowe max 50 zł

Regulaminy jak w poprzedniej wycieczce


