
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tytuł warsztatu:  Żaba rechoce, kumak kumka, a traszka??  
 
Prowadzenie: Krystyna Popko-Tomasiewicz przewodnik beskidzki, edukator 
 
Kontakt  694 360 780 

 
Miejsce warsztatów przyrodniczych – wycieczki terenowej: 
                                   Beskid Wyspowy – Lubogoszcz;  
                                   Gorce – rejon doliny Kamienicy, żółty szlak z przełęczy Przysłop;   
                                   ścieżka edukacyjna „Dolina potoku Gorcowy”; „Dolina Kamienicy”.  
Organizacja warsztatów w terminie od kwietnia do  końca czerwca w terminie dogodnym dla 
uczestników po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z prowadzącym. 
Realizację warsztatów warunkuje przede wszystkim aura. 
 
Czas trwania warsztatów: 5 godz. Konieczny turystyczny ubiór i obuwie! 
 
Liczba uczestników i krótki ich opis 
Minimalna ilość osób uczestniczących w warsztatach – 20. Maksymalna  - 30 osób.  Młodzież 
szkolna i akademicka, która zainteresowana jest łączeniem czynnego wypoczynku z szeroko 
rozumianą edukacją i poznawaniem walorów przyrodniczych i kulturowych Beskidu 
Wyspowego i Gorców. Uczestnikami mogą być również  rodziny z dziećmi, przede wszystkim 
z dużych ośrodków miejskich, szukających czynnego odpoczynku w czystym, naturalnym 
środowisku.  
Konieczna sprawność fizyczna, która pozwoli na wędrówkę w terenie górskim ok. 1000 m 
n.p.m, aczkolwiek bez  zbytnich reżimów czasowych. 
 
 
Opis warsztatów: 
Obserwacje płazów i ich siedlisk.  
 
Przebieg warsztatów  
ok. godz. 10.00     -    spotkanie z uczestnikami (Beskid Wyspowy – Kasina Wielka;  
                                        Gorce – miejsce biwakowe Trusiówka w Lubomierzu – Rzekach)  
godz. 10.00 – 10.15     -   wprowadzenie (krótka informacja o wymogach bezpieczeństwa  
                                        podczas warsztatów; program warsztatów; pytania). 
godz. 10.15 – 14.00      -   wyprawa w teren i obserwacje płazów  w naturalnym środowisku                                           
                                           Na trasie wykonywanie ćwiczeń i zadań  związanych z tematyką  
                                           warsztatów.   
godz. 14-15.00             -   ognisko z degustacją tradycyjnego chleba, boczku lub serka.  
 
 



Rezultat : 
 
Uczestnicy warsztatów poznają tajemnice życia płazów - zwierząt o ciekawej biologii i 
zwyczajach. Odkryją wiele tajemnic ich życia; poznają ich znaczenie w przyrodzie;  
Nauczą się rozpoznawania kilku gatunków płazów. 
Nauczą się rozpalania ogniska. Poznają walory smakowe naturalnych regionalnych 
produktów. 
  
Niezbędne materiały:  
Prowadzący zapewnia  niezbędny sprzęt i materiały do realizacji programu warsztatów. 
 

Koszt warsztatów: 
Zajęcia przyrodnicze – 20 zł od osoby 
Ognisko z degustacją – 5 zł od osoby   
 
 
 
Płazie wędrówki 
 

 
 
 

 
 

 


