
FERIE ZIMOWE Z BIESZCZADZKIM PARKIEM NARODOWYM 
STYCZEŃ-LUTY 2019 

 
Bieszczadzki Park Narodowy  zachęca do korzystania z oferty edukacyjnej w okresie ferii zimowych. 
Oferta kierowana jest do grup zorganizowanych, rodzin oraz turystów indywidualnych. Realizowa-
na jest w obiektach edukacyjnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Muzeum Przyrodniczym 
BdPN. 

 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego 

Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych 
 

1. Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych:  
1.1. Tematy zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej: 

 Wybrane zagadnienia z ekologii dynamicznej  

 System ochrony przyrody w Bieszczadach 

 Środowisko abiotyczne Bieszczadów  

 Szata roślinna Bieszczadów, jej walory i ochrona  

 Fauna Bieszczadów, jej walory i ochrona 

 Osobliwości przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

 Odwiedź Królestwo rysia Pędzelka – atrakcyjne zajęcia dla dzieci przedszkolnych i wcze-
snoszkolnych z metodami aktywizującymi.    

Czas trwania zajęć - ok. 45 min. Koszt: 150 zł od grupy liczącej do ok. 25 osób. Metody dydaktyczne 
oraz formy pracy są odpowiednio dostosowywane do wieku odbiorców.  
 

  
 

1.2. Bezpłatne projekcje filmów i diaporam:  
Filmy przyrodnicze:  

 Bieszczadzki Park Narodowy (45 min); 

 Bieszczady Wysokie okiem geografa (15 min); 

 Wschodniokarpacka puszcza (15 min); 

 Kolorowe połoniny (15 min); 

 Bieszczadzka kraina dolin, fenomen przyrodniczo-historyczny (15 min); 

 Osobliwości świata zwierząt- kręgowce (15 min); 

 Osobliwości świata zwierząt- bezkręgowce (15 min); 

 Człowiek i przyroda (15 min). 
Diaporamy przyrodnicze (multimedialne pokazy odpowiednio dobranych zdjęć zsynchronizowa-
nych z muzyką i głosami natury, odkrywające tajniki karpackiej przyrody i bogactwa kulturowego): 

 Bieszczadzki Park Narodowy (35 min); 

 Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” (45 min); 



 Ochrona ostatnich ostoi fauny w Bieszczadach  (45 min). 

 Lasy w Bieszczadzkim Parku Narodowym 

 Połoniny 

 Zbiorowiska nieleśne w „Krainie dolin” 
 

2. Dla wszystkich zainteresowanych: 
W godzinach otwarcia Muzeum Przyrodniczego zapraszamy do Klubu Przyjaciół Bieszczadów na 
bezpłatne projekcje filmów i diaporam przyrodniczych o Bieszczadzkim Parku Narodowym, w 
tym m.in.:  

Film pt.: „Bieszczadzki Park Narodowy”; 
Diaporama przyrodnicza „Bieszczadzki Park Narodowy”; 
Diaporama przyrodnicza „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”; 
Diaporama Przyrodnicza „Ochrona ostatnich ostoi fauny w Bieszczadach”;   

W  Klubie znajduje się kącik dla dzieci z malowankami, puzzlami i innymi atrakcjami dla dzieci. 
Można też skorzystać z podręcznej biblioteczki o tematyce regionalnej i napić się kawy lub her-
baty. 

Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego  
w Ustrzykach Dolnych 

 
Muzeum posiada dwie ekspozycje stałe i salę wystaw czasowych, prezentujące następujące zagad-
nienia: 
1. Flora i zbiorowiska roślinne oraz fauna Bieszczadów. 
2. Biologia i systematyka świata zwierząt. 
3. Wybrane zagadnienia z paleontologii. 
4. Geologia Bieszczadów na tle Karpat. 
5. Geomorfologia, hydrologia, klimat i gleby Bieszczadów. 
6. Różne wystawy tematyczne prezentowane na sali wystaw czasowych 
 

  
 
Muzeum można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Grupy zwiedzające Muzeum oprowadzane 
są przez przewodników (czas zwiedzania ok 1 godziny).  
 
Cennik:  
Osoby dorosłe - 8 zł/os. 
Młodzież szkolna, studenci, emeryci i renciści - 5 zł/os. 
Posiadacz Karty Dużej Rodziny  - 2 zł/os. 
Dzieci do 5 lat, z domów dziecka, uczniowie szkół specjalnych, opiekunowie grup szkolnych, prze-
wodnicy turystyczni prowadzący grupę, pracownicy parków narodowych – bezpłatnie 
Usługa przewodnicka dla grupy do 25 osób – 30 zł od grupy 

 



Terenowa Stacja Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem 
(dla grup zorganizowanych) 

 
W Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem znajdują się dwie salki audiowizualne, bi-
blioteczka, laboratorium do segregacji i oznaczania materiałów przyrodniczych oraz baza noclego-
wa (do 50 osób) z zapleczem kuchennym, umożliwiającym przygotowanie posiłków. Stacja jest 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda i łazienki).  
Oferta kierowana jest do grup zorganizowanych, które zdecydowałyby się korzystać ze stacji przez 
minimum 2 dni. Może być również rozszerzeniem zajęć w ramach programu tzw. „Białej Szkoły”. 
 

  
 
Oferta zajęć edukacyjnych z cyklu: „Bieszczadzka przyroda zimą” w oparciu o ścieżki przyrodni-
cze: 

 odcinkiem ścieżki przyrodniczej „Rozsypaniec - Krzemień”  

 odcinkiem ścieżki przyrodniczo-historycznej „Wołosate - Tarnica” 

 odcinkiem ścieżki historyczno-przyrodniczej „W dolinie górnego Sanu” (wymaga dojazdu) 
Proponowane tematy zajęć: 

 Poznajemy gatunki ptaków zimujących w Bieszczadach – obserwacje z lornetką, identyfika-
cja gatunkowa 

 Ślady bytowania zwierząt – rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt na śniegu 

 Hucuły – konie Karpat Wschodnich - zwiedzanie Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego  
w Wołosatem, możliwość przejażdżki w siodle (zajęcia na ujeżdżalni lub w terenie w zależ-
ności od warunków pogodowych i  umiejętności uczestników) 

 Odkrywanie śladów historii - zajęcia terenowe w okolicy Wołosatego 
 
Zajęcia edukacyjne na ścieżkach przyrodniczych uzupełnione będą zajęciami w TSEE z wykorzysta-
niem arkuszy zadań, wydawnictw BdPN, atlasów przyrodniczych oraz preparatów mikroskopo-
wych. Czas zajęć, metody dydaktyczne oraz formy pracy są odpowiednio dostosowywane do wieku 
odbiorców i potrzeb grupy. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia programu zajęć w 
zależności od zainteresowania grupy.  
 
Proponowane tematy prelekcji:  

 System ochrony przyrody w Bieszczadach 

 Środowisko abiotyczne Bieszczadów  

 Szata roślinna Bieszczadów, jej walory i ochrona  

 Fauna Bieszczadów, jej walory i ochrona 

 Osobliwości przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
 
 



Bezpłatne projekcje filmów i diaporam:  
Filmy przyrodnicze:  

 Bieszczadzki Park Narodowy (45 min); 

 Bieszczady Wysokie okiem geografa (15 min); 

 Wschodniokarpacka puszcza (15 min); 

 Kolorowe połoniny (15 min); 

 Bieszczadzka kraina dolin, fenomen przyrodniczo-historyczny (15 min); 

 Osobliwości świata zwierząt- kręgowce (15 min); 

 Osobliwości świata zwierząt- bezkręgowce (15 min); 

 Człowiek i przyroda (15 min). 
Diaporamy przyrodnicze (multimedialne pokazy odpowiednio dobranych zdjęć zsynchronizo-
wanych z muzyką i głosami natury, odkrywające tajniki karpackiej przyrody i bogactwa kultu-
rowego): 

 Bieszczadzki Park Narodowy (35 min); 

 Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” (45 min); 

 Ochrona ostatnich ostoi fauny w Bieszczadach  (45 min). 

 Lasy w Bieszczadzkim Parku Narodowym 

 Połoniny 

 Zbiorowiska nieleśne w „Krainie dolin” 
 
Po zakończeniu zajęć istnieje możliwość rozpalenia ogniska w wiacie ogniskowej znajdującej się 
przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem 
 
Cennik:  
Osoby uczestniczące w programach edukacji ekologicznej realizowanych przez BdPN (zorganizo-
wane grupy młodzieży szkolnej) nocleg z pościelą: 
- do 2 noclegów - 40 zł/nocleg 
- powyżej 2 noclegów - 35 zł/nocleg 
Zajęcia edukacyjne w TSEE (ok. 45 min) – 150 zł od grupy liczącej do ok. 25 osób 
Zajęcia edukacyjne na ścieżkach edukacyjnych (do 5 godz.) – 250 zł/grupa licząca do 25 osób 
Zajęcia w stadninie: oprowadzanie dzieci na koniu - 5 zł/kółko; jazda konna w krytej ujeżdżalni - 30 
zł/45 min; jazda terenowa w grupie (3-8 osób) pod opieką instruktora BdPN - 40 zł/godz.; Poga-
danka na temat Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego – 100 zł/grupa; zwiedzanie stadniny z 
pracownikiem stadniny (ok. 30 min.): indywidualnie - 5 zł/osoba; grupowo (10 - 30 osób) - 50 
zł/grupa 
Organizacja ogniska – 100 zł/grupa 
 
Do zajęć terenowych konieczne jest odpowiednie ubranie dostosowane do warunków zimowych 
- obuwie, rękawice, czapki, kurtki odporne na wilgoć. 
 
Zakres, tematykę, termin i liczbę osób biorących udział w zajęciach  oraz wszelkie kwestie związane 
z opłatami należy wcześniej uzgodnić z Działem Edukacji BdPN: tel. 13 461 10 91, tel./fax 13 461 30 
62, e-mail: ond@bdpn.pl  
Adres: Ośrodek Edukacji Ekologicznej wraz z Muzeum Przyrodniczym Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego,  ul Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne; tel. 13 461 10 91.  
 

mailto:ond@bdpn.pl

