
 

 

 

05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4   POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11  TEL 22 - 716 71 17, 737 12 26 

„Prawie jak na wsi a w Warszawie’       
 

Nasze programy nawiązują do czterech pór roku. Składają się one z trzech modułów 

metodycznych i prowadzone są przez doświadczonych animatorów. 

1. Zajęcia poznawcze – dzieci zdobywają wiedzę i informacje dzięki środkom 

audiowizualnym, a także grom psychoedukacyjnym. 

2. Zajęcia ekspresyjne – dzieci poznają zagadnienia praktycznie, wszystkimi zmysłami, 

m.in. poprzez eksperymenty, doświadczenia i bezpośredni kontakt. 

3. Zajęcia twórcze – plastyczne, muzyczne, teatralne i in., których wynikiem będzie własna 

praca dziecka, którą można zabrać do domu. 

W wolnym czasie dzieci mogą bawić się na świeżym powietrzu. Samodzielnie, swobodnie i 

bezpiecznie korzystać ze wszystkich atrakcji, które oferuje farma. 

Do wyboru jeden program wybrany zgodnie z harmonogramem  

pory roku: ( ze względu na olbrzymie zainteresowanie  Farmą i ograniczeniem w ilości przyjmowanych  

grup szkolnych,   sugerujemy dokonywanie rezerwacji z półrocznym wyprzedzeniem)  

  
JESIEŃ  
„Skąd się biorą frytki?” 

1.Skąd się wzięły ziemniaki? Ile jest odmian ziemniaków? Czy to prawda, że po zjedzeniu surowego ziemniaka 

boli brzuch? „Ziemniaczana” prezentacja. 

2. Wykopki i pieczenie ziemniaków. 

3. Warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci przygotują pamiątki, które zabiorą ze sobą do domów. 

 

„Spiżarnia pełna przysmaków” 

1. Jak przygotować przetwory na zimę? Czy pasteryzacja pochodzi od pasternaka? Co to jest wekowanie, 

kiszenie i konserwowanie? Jak zmieścić dynię w słoiku? 

2. Zbiory owoców i warzyw. 

3. Przygotowywanie przetworów na zimę (dynia, pikle, papryka) – samodzielne robienie weków przez dzieci. 

4. Przyrządzanie soku marchwiowego i jego butelkowanie. 

5. Obserwowanie roślin uprawianych w ogrodzie. Rozpoznawanie i zbiór warzyw.  

 

„Święto Pieczonego Ziemniaka” 

W programie: zbieranie ziemniaków, konkursy i zagadki, bajanie i śpiewanie na kartoflaną nutę, cudaki 

kartoflaki na warsztatach, konkurencje sportowe, ognisko - pieczenie kiełbasek i ziemniaków. 

WIOSNA  

„Na wiejskim podwórku” 

1.  Jak żyją zwierzęta gospodarskie? Co jedzą, co piją, na czym polega ich pielęgnacja? Czy warchlak to to samo 

co prosiak? Jakie obrzędy związane są z wiosną? 

2. Spotkanie  ze zwierzętami. Dzieci zwiedzają zagrody, mogą dotknąć i nakarmić zwierzęta, a także pomagają 

w ich pielęgnacji. 

3. Warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci przygotują pamiątki, które zabiorą ze sobą do domów. 



 

 

 

„Pierwsze listki” 

1.  Jak są uprawiane rośliny? Jak rośliny się budzą z zimowego snu i na czym polega ich pielęgnacja? Gdzie jest 

grządka, a gdzie sad? 

2. Rozpoznawanie roślin. Dzieci zwiedzają ogród, sad i grządki. Mogą własnoręcznie zasadzić roślinę. 

3. Zabawy muzyczne z rozpoznawaniem śpiewu różnych ptaków. 

4. Warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci przygotują pamiątki, które zabiorą ze sobą do domów. 

 

„Pada, pada deszcz” 

1. Co to jest woda? Dlaczego woda jest mokra? Czy można oparzyć się lodem? Pod jakimi postaciami można ją 

znaleźć w przyrodzie? Jakie zjawiska atmosferyczne są charakterystyczne dla wiosny? Jak oszczędzać wodę? 

Jakie jest jej znaczenie dla życia? 

2. Dzieci korzystają ze szkła powiększającego, mikroskopu, biorą udział w eksperymentach ze zmianami stanów 

skupienia wody. Mogą również łowić ryby poznając w ten sposób środowisko wodne. 

3. Warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci przygotują pamiątki, które zabiorą ze sobą do domów. 

    

„Jak to rośnie?” 

1. Na czym polegają kolejne etapy rozwoju roślin? Co sprzyja wzrostowi roślin? Co to jest wilgotność, 

nasłonecznienie, substancje odżywcze? Dlaczego marchew rośnie nacią w górę, a korzeniem w dół? 

2. Dzieci samodzielnie sieją na działce oraz w doniczkach: marchew, sałatę, rzodkiew i kwiaty. Biorą udział w 

kalamburach i zgadywankach poznając nazwy warzyw i kwiatów. 

3. Warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci przygotują pamiątki, które zabiorą ze sobą do domów. 

 

LATO 
„Kolory i odgłosy łąki” 

1. Kto mieszka na łące? Kiedy po łące skaczą zające? Czy krety widzą? Co to jest ekosystem, łańcuch 

pokarmowy? Jak wygląda rozwój żaby od kijanki do dorosłego osobnika? 

2. Podczas wyprawy na łąkę dzieci będą łapać owady, a następnie obserwować owady pod mikroskopem. 

3. Warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci przygotują pamiątki, które zabiorą ze sobą do domów. 

 

„Śniadanie na trawie” 

1. Jak zorganizować sympatyczny piknik za miastem? Co zabrać? Po co właściwie jemy? Czy witamina to jakaś 

roślina? Jakie są zasady zdrowego żywienia? 

2. Zbieranie owoców z krzaków.  Robienie truskawkowego deseru, ubijanie śmietany i wspólny piknik na 

świeżym powietrzu. 

3. Warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci przygotują pamiątki, które zabiorą ze sobą do domów. 

 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

1. Czy warto się ruszać? Co jest lepsze – plac zabaw czy konsola do gier? Jak wysoko może podskoczyć 

człowiek? Kto pływa szybciej: człowiek czy ryba? Prezentacja dyscyplin sportowych, ciekawostki, rekordy, 

śmieszne wpadki sportowców. Wirtualny model człowieka w ruchu. 

2. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu: badminton, zabawy z piłką, skakanką i inne swobodne zabawy na 

placu zabaw 

3. Warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci przygotują pamiątki, które zabiorą ze sobą do domów. 

 

„Gdzie schował się skrzat?” 

1. Co to jest ekologia? Ile śmieci zmieści się na naszej planecie? Jak długo biodegradacji ulega papier, 

plastikowa butelka i aluminiowa puszka? Spotkanie z EkoSkrzatem, który wyjaśni dzieciom znaczenie ochrony 

środowiska i zasady utylizacji śmieci. 

2. Wędrówka po okolicach oraz szukanie ukrytych skrzatów i zabawa w chowanego na terenie farmy 

3. Robienie skrzata z masy solnej i jego malowanie. 

Ok. 8.30   Wyjazd spod szkoły (okolice Piaseczna)  

Ok.10:00 -14.00  Przyjazd autokaru na Farmę, pobyt grupy 

Ok. 15.30   Powrót (okolice Piaseczna) 

KOLEJNOŚĆ ATRAKCJI MOŻE ULEC ZMIANIE 

 



 

 

Uwaga:  

1/ dzieci powinny być ubrane jak na imprezę plenerową - stosownie do aury, ew. „na cebulkę”, w  okresie 

opadów – wskazane kalosze 

 
Świadczenia: 

- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan z WC, DVD, barkiem, 

uchylnymi siedzeniami 

- realizacja programu turystycznego 

- opieka pilota 

- VAT  

- 3 miejsca gratis dla nauczycieli 

-  bilet wstępu na farmę  

 

Cena:  110 zł /min. 40 os. - max. 45 os. płacących 
    130 zł /min. 35 os. - max. 39 os. płacących 

           150 zł/ min. 30 os. - max. 34 os. płacących  

 

CENA ZAWIERA JUŻ KWOTĘ NA BILET WSTĘPU –  POTWIERDZAMY  JEGO WYSOKOŚĆ  PRZED DOPŁATĄ , 

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 
 

*w drodze powrotnej możliwość zjedzenia obiadu w cenie: 30 zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 25 

zł/os  (drugie danie z napojem)  LUB wizyta w Mc. Donald, s (płatność we własnym zakresie) 

Powoduje to powrót pod szkołę godzinę później.  

 

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie 

RP 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt 

z biurem w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym 

przez Państwa terminie). 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11  

lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl 

Zaliczka konieczna do podpisania umowy 50zł/os.   

Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie 

rez. wstępnej na czas zebrania zaliczek!   

 

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna 

np. dieta bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym 

budżecie.  

W przypadku skierowania klasy na kwarantannę  gwarantujemy zmianę  terminu  

wycieczki na dogodny termin dla Państwa . Możliwe jest  dodatkowe ubezpieczenie  od  

rezygnacji gwarantujące zwrot wpłaconej należności  ( zachorowanie / hospitalizacja   

obejmujące również  COVID /KWARANTANNĘ) -  koszt + 20 zł/os  ( konieczne przy 

zawarciu umowy)  
 

 

mailto:viola@wordtravel.com.pl


 

 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 

Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce szkolnej dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę 

musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela 

ustawowego małoletniego. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie 

podpisu przez przedstawiciela ustawowego małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w 

oddzielnym oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, 

postanowieniami Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi 

przez Organizatora. Uczestnik imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio 

od Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki 

znajdują się także na stronie internetowej Organizatora www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat 

urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w 

portach morskich i lotniczych, wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 

20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu ceny, przedstawiając kalkulację 

podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi 

odpowiedzialność za szkody spowodowane przez małoletniego. 

Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez 

pełnomocnika, listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator 

ma prawo zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia 

na rzecz Klienta. 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które 

wyglądają następująco: 

- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 

- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 

- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 

- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu 

wycieczki, z której Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych 

w indywidualnym przypadku okaże się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami 

poniesionymi przez Organizatora, Organizator w terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu 

różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy lub na wskazany przez Klienta numer rachunku 

bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy turystycznej przekroczą wpłaconą przez 

Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części poniesionych przez 

Organizatora kosztów. 

 

 

 

 
 

http://www.word.travel.pl/

