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znajduje się duża wiata, pod którą
prowadzimy zajęcia nawet dla 60-osób
jednocześnie oraz zadaszone miejsce na

ognisko, z bezpiecznie zagrodzonym
paleniskiem, rusztem oraz kijami. Zaplecze

kuchenne i toaleta również są do dyspozycji
naszych gości, a naturalny plac zabaw

sprawia, że podczas pobytu u nas nikomu się
nie nudzi! Cały teren (ok 1 ha) jest ogrodzony

tak, aby był bezpieczny dla naszych gości.
 

Ważne! 
Mimo,, iż jesteśmy zagrodą pszczelarską, ze względów bezpieczeństwa na posesji nie ma uli z pszczołami.

Na terenie ZagrodyNa terenie Zagrody



twórcze spędzanie czasu na świeżym powietrzu;
rozwijanie zdolności manualnych;
poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie;
kształtowanie postaw proekologicznych;
ćwiczenie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego;
stworzenie przestrzeni do przebywania ze sobą,
bez technologicznych rozpraszaczy;

Naszym celem jest:Naszym celem jest:



Warsztaty pszczelarskie dla przedszkoli 
oraz szkół podstawowych.

Podczas spotkania posłuchamy ciekawostek
o pszczołach, ubierzemy stój pszczelarza,

obejrzymy prawdziwe pszczoły w szklanym
ulu, poznamy rodzinę pszczelą oraz

wykonamy świecę z wosku pszczelego, którą
każdy uczestnik zabierze do domu. 

Pakiet rozszerzony: świeca w rozmiarze xxl + 15 zł

Wiadomości prosto z ulaWiadomości prosto z ula

Rozwój zdolności m
anualnych

Kształtowanie wyobraźni
Zdobywanie wiedzy o świecie

Czas na świeżym
 powietrzu



Warsztaty stolarskie, o drzewach i drewnie
dla dzieci od 3. roku życia oraz szkół

podstawowych. Podczas spotkania poznamy
tradycyjne narzędzia stolarskie, nauczymy
się rozróżniać charakterystyczne drzewa

oraz zbierzemy liście do liściennika. Ponadto
wysłuchamy opowieści o drzewach oraz
wykonamy pracę z drewna- wyklejane

karmniki dla ptaków, które trzeba będzie
samodzielnie wyszlifować i przygotować.

Pakiet rozszerzony: karmnik dla ptaków na kule + 15 zł

Wióry lecąWióry lecą

Rozwój zdolności m
anualnych

Kształtowanie wyobraźni
Zdobywanie wiedzy o świecie

Czas na świeżym
 powietrzu



Zajęcia leśne dla przedszkoli i szkół
podstawowych. Podczas zajęć dowiemy się

po co nam las i czyim jest domem.
Zastanowimy się co zrobić, aby chronić ten
ekosystem oraz czego absolutnie nam nie

wolno. Każde dziecko otrzyma również
pudełko na "skarby lasu", które najpierw

ozdobimy, a następnie 
zapełnimy wg wzoru. 

Pakiet rozszerzony: las w słoiku + 15 zł

Czas na lasCzas na las

Rozwój zdolności m
anualnych

Kształtowanie wyobraźni
Zdobywanie wiedzy o świecie

Czas na świeżym
 powietrzu



Zajęcia dla wszystkich- bez ograniczeń
wiekowych. Podczas zajęć poznamy

charakterystyczne zboża, dowiemy się jak
powstaje mąka, oraz spróbujemy
samodzielnie ją wyprodukować.

Porozmawiamy też o tradycyjnych
narzędziach młynarza i zbadamy drogę, jaką

musi pokonać ziarenko, aby stać się
bochenkiem. Następnie wspólnie

przygotujemy drożdżówki, które upieczemy
w tradycyjnym piecu zewnętrznym

opalanym drewnem. 

Pakiet rozszerzony: pizzerki (ser, pieczarki, sos pomidorowy, wędlina) + 5zł

Od ziarenka do bochenkaOd ziarenka do bochenka

Rozwój zdolności m
anualnych

Kształtowanie wyobraźni
Zdobywanie wiedzy o świecie

Czas na świeżym
 powietrzu



Zajęcia dla wszystkich- bez ograniczeń
wiekowych. Podczas spotkania

porozmawiamy o tym, czym są zioła  oraz jak
możemy je wykorzystać. Poznamy

charakterystyczne rośliny jadalne i
użytkowe, które możemy znaleźć podczas

spaceru i takie, których nie powinno
zabraknąć w żadnym ogródku. Będziemy też

wąchać, przesypywać itd. Na zakończenie
każdy uczeń skomponuje własną

superzdrową, ziołową herbatę, którą w
ozdobionym przez siebie, ekologicznym

woreczku zabierze do domu. 

Pakiet rozszerzony: herbata oraz mydełko z ziołami + 10 zł

Niezłe ziółkoNiezłe ziółko

Rozwój zdolności m
anualnych

Kształtowanie wyobraźni
Zdobywanie wiedzy o świecie

Czas na świeżym
 powietrzu



Boże Narodzenie
Warsztaty świąteczneWarsztaty świąteczne

Wielkanoc

Ozdabianie drewnianych jajek XXL

Stroiki ze świecą

Rozwój zdolności m
anualnych

Kształtowanie wyobraźni
Zdobywanie wiedzy o świecie

Czas na świeżym
 powietrzu



Uczestnicy otrzymują elementy, materiały i
narzędzia niezbędne do wykonania wybranej

pracy. Zajęcia są w pełni praktyczne, bez
wstępnej teorii czy prelekcji. Spotkania

przeznaczone dla osób w wieku 14- 100 lat.

Miodowe mydełko, świeca z wosku pszczelego oraz balsam.

Masz inny pomysł? Potrzebujesz pracy, która jest związana z
Twoją grupą czy omawianym tematem, - czyli oferty

indywidualnej? Skontaktuj się! Na pewno coś wymyślimy.

Warsztaty dlaWarsztaty dla  
młodzieży i dorosłychmłodzieży i dorosłych

LampionyLampiony

Pszczeli zestawPszczeli zestaw

MakramaMakrama

Drewniana konstrukcja, słoik, podgrzewacz, ozdoby.

Warsztaty zaplatania: sznurki i kije bambusowe.

Rozwój zdolności m
anualnych

Kształtowanie wyobraźni
Zdobywanie wiedzy o świecie

Czas na świeżym
 powietrzu



Pobyt w Zagrodzie bez warsztatów ok. 3h 
(przygotowanie ogniska, udostępnienie kuchni, animacje- do ustalenia).

Wybrane warsztaty ok. 3h
(przygotowanie ogniska, udostępnienie kuchni, warsztaty i materiały, woda lub herbata ). 

Przygotowanie poczęstunku
(kiełbaska na ognisko, bułka, ketchup, herbata lub woda)

Warsztaty dla młodzieży
(przygotowanie ogniska, udostępnienie kuchni, warsztaty i materiały, woda lub herbata ). 

 

Cennik:Cennik:
20 zł/ os.20 zł/ os.

30 zł/ os.30 zł/ os.

45 zł/ os.45 zł/ os.

7 zł/ os.7 zł/ os.



Jarosława Bułka-Demkowycz

Lubomir Demkowycz

 Magister sztuki, nauczyciel wczesnoszkolny
oraz muzykoterapeuta. Na co dzień prowadzi

zajęcia muzyczne, leśne i ekologiczne z dziećmi
od 1. roku życia oraz młodzieżą. Pasjonatka

neurodydaktyki i psychologii dziecięcej.
Entuzjastka pedagogiki waldorfskiej, nurtu
Reggio Emilia i wychowania przez sztukę.

Twierdzi, że przebywanie na świeżym
powietrzu jest dzieciom potrzebne do życia

tak, jak rybie woda. Dba o to, aby zajęcia
prowadzone w Zagrodzie były ciekawe i

rozwijające, a atmosfera spotkania dawała
powód do kolejnych odwiedzin. 

 Ukończył studia na kierunku ochrona
środowiska, biologia środowiskowa oraz kurs
pszczelarski. Wiedzę zdobytą przez lata nauki
wykorzystuje prowadząc własną pasiekę oraz

zajęcia dla dzieci. Pasjonat stolarstwa i
wszelkiego rodzaju "majsterkowania". Uważa,
że brudne dzieci, to szczęśliwe dzieci, a stroje

marki "można zniszczyć" to najlepsze, w co
można je ubrać- i taki właśnie dress code

obowiązuje w Zagrodzie :) Ponadto dba o to,
aby nie zabrakło drewna na ognisko, a całe

wyposażenie było sprawne i bezpieczne.

Nasi instruktorzyNasi instruktorzy



Zagroda jest ogrodzona, a jedynym miejscem otwartym jest brama
wjazdowa, którą na życzenie organizatora wycieczki można

zamknąć.
 

Na terenie Zagrody znajduje się osłonięta wiata, w której
prowadzimy zajęcia oraz wiata ogniskowa, dlatego deszcz nam nie

straszny.
 

Przed przyjazdem należy uświadomić rodziców o odpowiednim
ubiorze dzieci-  w chłodne dni na cebulkę, w upalne nakrycie głowy i

najważniejsze: strój powinien być wygodny, najlepiej taki, którego
nie szkoda zniszczyć.

 
Instruktor przyjmujący grupę nie sprawuje opieki nad dziećmi, nie

pomaga w czynnościach higienicznych itd. Jego zadaniem jest
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć, pomoc w przygotowaniu

ogniska i organizacja pobytu całej grupy.
 

Rozliczenie za zajęcia może nastąpić gotówką w dniu pobytu lub
przelewem. Na życzenie wystawiona jest faktura, która zostanie
wysłana na e-mail następnego dnia roboczego. Nie wystawiamy

paragonów.
 
 

Zagroda przyjmuje grupy minimalnie 20-osobowe.  W przypadku
mniejszej ilości uczestników należy uiścić opłatę jak za 20 osób. 

 
Autobus należy zaparkować 200m od Zagrody, w okolicach

przystanku za znakiem "Sierżno 4". Do miejsca zajęć prowadzi
chodnik usytułowany wzdłuż drogi krajowej (częściowo osłonięty

żółtymi barierkami). 
 

Zajęcia w Zagrodzie Cud Miód odbywają się od kwietnia do
października włącznie. W miesiącach zimowych spotykamy się 

w Waszych placówkach.

Ważne informacje:Ważne informacje:



Sierżn
o 4

Byt
ów

Nieza
bysze

wo

77-132 Niezabyszewo, ul. Bytowska 3
www.zagroda-cudmiod.pl
Zagroda Cud Miód
660-730-168

Dane kontaktoweDane kontaktowe

ZAGRODA CUD MIÓD


