
 

MŁODZI TROPICIELE 
każda sobota (popołudnie)  

 

4 godziny w godzinach popołudniowych; ok. 30 km 
przejazdów; poziom zajęć dostosowany do rodzin z dziećmi 
powyżej 5-tego roku życia 
 
Wspólnie bawiąc się „tropnikami” i „łośdasami” 
przechodzimy przyspieszony kurs rozpoznawania zwierząt 
po tropach. Poznajemy tajniki życia zwierząt i zostajemy 
„znawcami łosia”. Bierzemy udział w turnieju łuczniczym a 
w licznych konkursach wygrywamy nagrody. Własnoręcznie 
wykonany trop jest doskonałą pamiątką z warsztatów. 
 
W programie: 

 "Sześć minut tropiciela" - czyli kto zdąży to wszystko 
zapamiętać? (współzawodnictwo drużynowe, zadanie na 
czas z egzaminem)  

 "Wilk z kopytami" - czyli gdzie jest moja łapa? 
(współzawodnictwo indywidualne, zadanie na refleks)  

 "Zabrać trop na pamiątkę" - warsztaty z odlewania 
tropów w gipsie 

 "Ekspert łosiowy" - czyli odkryjmy sekrety króla bagien 
(gra zespołowa w podziale na 4 drużyny) 

 "Trafić w dziesiątkę" - turniej łuczniczy 
 “Gry i zabawy” dla całej rodziny w trakcie trwania 

programu  
 „Ognisko” przez cały czas trwania zabawy (polecamy 

zabranie prowiantu ogniskowego) 
 
Czas trwania zajęć: ok. 4 godziny 
 
Terminy: każda sobota w okresie wiosna, lato, jesień 
 
Liczba uczestników: 20 – 40 
 
Transport: własny klienta 
 
Koszt: 

 osoba dorosła - 62 zł 
 dzieci w wieku 14-18 lat - 55 zł 
 dzieci do lat 14 - 50 zł 
 dzieci do lat 3 - nieodpłatnie 

 
W koszty wliczono: 

 

 

 

 



 prowadzenie zajęć edukacyjnych przez trenera przyrody 
 pomoce dydaktyczne 
 liczne materiały do zajęć 
 gry, zabawy i animacje z dziećmi 
 drobne nagrody dla wszystkich uczestników zajęć – 

upominki firmowe 
podatek VAT 

 
Miejsce spotkania: parking przed siedzibą Biebrzańskiego 
Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy 
 
Jak należy przygotować się do zajęć? 

 Polecamy zabranie prowiantu dla najmłodszych dzieci.  
 Wiosną należy zaopatrzyć się w środki odstraszające 

owady. 
 W upalne dni wskazane jest zabranie ze sobą: wody, 

czapki i kremu z filtrem od słońca.  
 Osobom lubiącym kameralną atmosferę wypraw 

proponujemy podobny pakiet w wersji na wyłączność w 
innych terminach. 
 
 
Sprawdź dostępność miejsc w wybranym terminie 
wypełniając zapytanie przez formularz. 

 

 

 

 

 


