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OFERTA WAKACYJNA 

WDECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO 

 

Zajęcia edukacyjne w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, skierowane są dla grup 

zorganizowanych po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Wdeckiego Parku 

Krajobrazowego. Zajęcia realizowane są w terenie. 

Tematy zajęć: 

• „Drzewa naszych lasów” – zajęcia skierowane do wszystkich grup 

wiekowych ( dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież i 

dorośli) 

• „Historia i przyroda Zalewu Żurskiego” - zajęcia skierowane do 

młodzieży i osób dorosłych  

• „Nad Zalewem Żurskim” - zajęcia skierowane do dzieci w wieku 

szkolnym. W ramach zajęć realizowany jest rejs tramwajem wodnym w 

grupach 12 osobowych. 

• „Źródła energii drzemiące w przyrodzie” - zajęcia skierowane do dzieci 

w wieku szkolnym 

Zajęcia będą realizowane na terenie gmin położonych na terenie Wdeckiego 

Parku Krajobrazowego w ramach podjętej współpracy z organizatorami kolonii, 

półkolonii i warsztatów skierowanych do dzieci np. Szkolnym Kołem Caritas, 

Szkołą Podstawową w Lipinkach. 
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Na stronach fanpage Wdeckiego Parku Krajobrazowego będą 

realizowane konkursy przyrodnicze skierowane do dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych. 

 

Turyści indywidualni mogą również skorzystać z oferty przygotowanych 

zabaw terenowych tzw. Questingów. Questing to zabawa dla wszystkich bez 

względu na wiek. Pozwala turyście na samodzielne i aktywne odkrywanie, 

zdobywanie i utrwalanie wiedzy o danym regionie.  

• Questing po Osiu pozwala na samodzielne odkrywanie historycznych 

tajemnic miejscowości.  

• Questing w Tleniu daje możliwość odkrywania jego atrakcji 

turystycznych. 

 

Turyści w ramach potrzeb i zainteresowania indywidualną edukacją mogą 

skorzystać z ścieżek tematycznych znajdujących się na terenie Wdeckiego Parku 

Krajobrazowego.  W Parku istnieje możliwość otrzymania mapy Wdeckiego 

Parku Krajobrazowego oraz  folderów tematycznych  

Jeżeli aktualne obostrzenia związane z pandemią pozwolą w miesiącu 

sierpniu zaplanowana jest organizacja wydarzenia „Wielki dzień pszczół”. W 

ramach wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w grze terenowej, 

zabawach i konkursach dotyczących zapylaczy. 

 


