
Program wycieczki górskiej – Magurka Wilkowicka
- Beskid Mały.

Cele ogólne:
Krzewienie turystyki, propagowanie zdrowego stylużycia i czynnego wypoczynku.
Kształcenie i przygotowanie młodzieży do roli racjonalnego konsumenta przyrody,
umiejętności współżycia grupowego, postawy opiekuńczości, kolektywizmu, samodzielności,
kształcenie umiejętności teoretycznego i praktycznego poznawania rzeczywistości, łączenia
teorii z praktyka, do samodzielnego interpretowania poznawanych rzeczy, zjawisk i
procesów, wychowywanie w duchu patriotyzmu.

Cele poznawcze:
• Poznanie piękna krajobrazu Beskidu Małego. Zapoznanie uczniów z:

Szczytami Beskidu Małego w części wschodniej – Leskowcem, Łamaną Skałą i
zachodniej Czuplem i Magurką Wilkowicką oraz trasami wiodącymi na nie,

• Piętrowym układem roślinności,
• Skałami w podłożu.
• Klimatem górskim, który zmienia się wraz z wysokością,
• Szlakami turystycznymi, które przechodzą przez Magurkę Wilkowicką.
.
Cele kształcące:
� kształcenie umiejętności orientowania się w terenie,
� czytania mapy turystycznej posługiwania się nią na trasie,
� rozróżniania form terenu,
� określania klimatu i rozróżniania roślin,
� dostrzegania piękna przyrody
� ustalania przyczyn zjawisk występujących w przyrodzie.

Cele wychowawcze:
� Rozwój intelektualny jednostki,
� kształtowanie osobowości, poglądów i przekonań, zachowań w stosunku do siebie,

kolegów, nauczyciela i przyrody,
� krzewienie turystyki górskiej,
� propagowanie zdrowego wypoczynku,
� kształtowanie postaw patriotycznych,
� integracja grupy.

Trasa wycieczki:
Libiąż szkoła –Porąbka - Międzybrodzie Bialskie – Zaprzelina – szlakżółty - Magurka
Wilkowicka – szlak niebieski – Przełęcz Przegibek- Zaprzelina – Międzybrodzie Bialskie –
Porąbka - Libiąż szkoła

Wiek uczniów: 13,14,15 lat

Liczba uczestników:dowolna



Typ wycieczki: górska, piesza
Kierownik wycieczki: ....................................
Liczba opiekunów: według przepisów
Środek lokomocji: mini-bus, pieszo.

Harmonogram wycieczki

Data i
godzina

Km
lub
czas

Trasa – dzielnice,
miejscowości.

Program Uwagi

745 - 800 15
min.

Libiąż - szkoła Zbiórka uczestników:
- sprawdzenie obecności,
- przekazanie apteczki

odpowiedzialnemu uczniowi,
- zwrócenie uwagi na ubiór i

zachowanie podczas
wycieczki,

- przedstawienie szczegółowej
trasy wycieczki,

- przedstawienie celu wycieczki,
- zapoznanie z harmonogramem

wycieczki.

800 – 915 40 km Libiąż – szkoła –
Porąbka

Przejazd – zwrócenie uwagi na
mijane miasta – Oświęcim, Kęty.
Postój nad zaporą w Porąbce.
Omówienie znaczenia budowy
zbiorników wodnych i zapór.

915 - 945 10 km Porąbka –
Międzybrodzie
Bialskie –
Zaprzelina

Przejazd.



1000 –
1200

2 godz. Zaprzelina –
Magurka
Wilkowicka

Wspinanie się pod górę.
Zwrócenie uwagi na skały w
podłożu – piaskowce, roślinność –
buczynę karpacką w reglu dolnym,
lasyświerkowe w reglu górnym,
łąki. Postój w miejscach
widokowych. Zwrócenie uwagi na
widok na górę Żar, Międzybrodzie
Bialskie iŻywieckie oraz jezioro
Międzybrodzkie.

1200-
1300

1 godz. Magurka -
schronisko.

Dłuższy odpoczynek. Możliwość
rozpalenia ogniska i pieczenia
kiełbasek. Zwrócenie uwagi na
zmianę klimatu wraz z
wysokością, wysokość góry – 909
m. n.p.m. Zapoznanie ze szlakami
turystycznymi wiodącymi na
Czupel i Przełęcz Przegibek.

1300 -
1345

45
min.

Magurka -
schronisko –
Przełęcz Przegibek

Zejście szlakiem niebieskim na
przełęcz na parking. Zwrócenie
uwagi na wysokość 663 m n.p.m. i
wiodącą drogę łączącą
Międzybrodzie Bialskie z Bielsko
– Białą.

.

1345 –
1500

1godz
i 45
min.

Przełęcz Przegibek
– Międzybrodzie
Bialskie – Porąbka
– Libiąż szkoła

Przejazd minibusem. Powrót pod
szkołę.

Podsumowanie wycieczki:
Na zebraniu Koła Turysty - omówienie trasy, przygód, napisanie sprawozdania i notatki do
kroniki, wykonanie gazetki.

Opracowała Ilona Lech.
Gimnazjum nr 2 Libiąż


