
 

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy 
Ruda 1, 87-320 Górzno 

tel. (56) 49 18 151, e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl 

www.g-lpk.pl 

 

 

 

 

 

„EKOATRAKCJE NA WAKACJE” 

 
Warsztaty przyrodnicze w Ośrodku edukacji ekologicznej 

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie 
- dla grup zorganizowanych - 

 

 Warsztaty przyrodnicze „Poszukiwacze skarbów przyrody” (dedykowana 

grupa wiekowa: 3 – 6 lat) - zajęcia terenowe przeznaczone dla najmłodszych. Pierwszą 
część stanowi krótka prelekcja i pogadanka we wiacie edukacyjnej. Natomiast druga 
część to wyjście na ścieżkę dydaktyczną, omówienie treści zawartych na tablicach 
edukacyjnych oraz poszukanie i zbieranie "skarbów" przyrody tj. igły bądź szyszki  
z określonego gatunku drzewa, ptasie pióra, owoce drzew i krzewów, ślady bytowania  
i żerowania zwierząt itp. Zajęcia rozszerzone są o tematykę segregacji odpadów, 
recyklingu i ochrony powietrza. 
 

 Warsztaty przyrodnicze „Las i jego mieszkańcy” (dedykowana grupa wiekowa: 
6 – 9 lat) - szczególnym walorem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego są 
rozległe kompleksy leśne, które pokrywają ok. 70 % powierzchni parku. Zajęcia 
poświęcone są tematyce ekosystemu leśnego, jego funkcjonowaniu, budowie lasu  
i poznania gatunków w nim żyjących, a także znaczeniu drzew. Uczestnicy uczą się 
rozpoznawania podstawowych gatunków zwierząt, roślin, grzybów oraz drzew  
i krzewów w terenie. 
 

 Warsztaty przyrodnicze „Leśna szkoła odkrywców” (dedykowana grupa 

wiekowa: 9 – 14 lat) - zajęcia prowadzone w atrakcyjnej formie z wykorzystaniem 
różnorodnych pomocy dydaktycznych i sprzętu badawczego. Uczestnicy doskonalą 
umiejętności poznawcze i badawcze. Uczą się rozpoznawać gatunki fauny i flory 
Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, przeprowadzają obserwacje 
przyrodnicze, a także wykonują proste badania. Zajęcia wzbogacane są o gry terenowe. 
Dodatkową atrakcją jest możliwość zbudowania budki lęgowej dla ptaków. 
 

 Warsztaty przyrodnicze „Walory przyrodniczo-kulturowe Górznieńsko-
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego” (dedykowana grupa wiekowa: 15+  

i osoby dorosłe) - prezentacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz 
kulturowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w terenie, prezentacja 
ekspozycji zwierząt leśnych oraz dawnych narzędzi używanych w leśnictwach.  
Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest zorganizowanie wycieczki rowerowej. 
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EKO-questing w Górznieńsko-Lidzbarski Parku Krajobrazowym 

Zapraszamy wszystkich miłośników wędrówek po lesie do zabawy w EKO-questing. 
Questing to świetna zabawa dla całych rodzin. Jest rodzajem gry terenowej - podchodów z 
wątkiem edukacyjnym. Uczestnicy zabawy podążają szlakiem wytyczonym przez wierszowane 
wskazówki, umieszczone w scenariuszu na karcie questu. Kolejne miejsca i punkty na trasie 
odnajdują przez rozwiązywanie zagadek, bądź wykonanie zadań. 

Questing poza funkcją edukacyjną pełni ważne funkcje poznawcze, integracyjne, rekreacyjne i 
rozrywkowe. Jest bardzo ciekawą metodą promocji regionu i miejsc cennych pod względem 
przyrodniczym. Doskonale kształtuje w uczestnikach poczucie odpowiedzialności i troski za stan 
i zasoby środowiska naturalnego. Wyzwala w uczestnikach ciekawość, zaangażowanie, chęć 
poznawania i odkrywania. 

Karty ze scenariuszami można otrzymać w 
wersji papierowej w Ośrodku edukacji 
ekologicznej w Rudzie, Gminnym Ośrodku 
Kultury w Górznie oraz Urzędzie Miasta i 
Gminy Górzno. Questy dostępne są również 
w wersji elektronicznej do pobrania na 
naszej stronie internetowej www.g-lpk.pl.  

Wypełnioną kartę questu należy dostarczyć do 
Ośrodka edukacji ekologicznej w Rudzie. Po 
zatwierdzeniu karty pieczątką Parku, uczestnik 
otrzyma „parkowy” pakiet upominkowy. 

 

 

Wakacyjny konkurs internetowy „Zielony detektyw” 

W wakacje wracamy z V edycją internetowego konkursu „Zielony 
detektyw”. Konkurs polega na rozwiązywaniu zagadek 
przyrodniczych publikowanych na stronie internetowej GLPK 
oraz funpage'u Facebook. Odpowiedzi na zadania należy przesyłać 
mailowo na adres:  detektyw@pkgorzno.strefa.pl. Kto pierwszy, ten 
lepszy! Osoba, która jako pierwsza wyśle prawidłową odpowiedź, 
zostanie nagrodzona. 

 

                Śledźcie nas w internecie! 

             www.g-lpk.pl 
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Turyści w ramach potrzeb i zainteresowania 
indywidualną edukacją mogą skorzystać z 
przyrodniczych ścieżek dydaktycznych znajdujących się 
na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego.  

Przez park przebiega ponad 250 km atrakcyjnych szlaków rowerowych i pieszych,  
w tym trasy dla fanów nordic walking, ścieżka rowerowa typu „single track” 
dedykowana miłośnikom rowerów górskich oraz przyrodnicze ścieżki dydaktyczne do 
samodzielnego zwiedzania, takie jak: 

 Ścieżka edukacyjna „Leśna szkoła odkrywców” (2,6 km) - trasa ścieżki biegnie wokół 
osady leśnej Ruda k. Górzna. Swój początek bierze przy budynku Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Trasa zaopatrzona jest 
w wiele tablic edukacyjnych prezentujących różnorodną tematykę przyrodniczą m.in. 
florę śródleśnych łąk, gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku, ptactwo 
ekosystemów wodnych, ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne ciekawostki ze świata 
roślin i zwierząt. 

 Ścieżka turystyczna „Źródła Brynicy” (12 km) – ścieżka idealna na rowerowe wypady. 
Zaopatrzona jest w tablice edukacyjne, miejsca przystankowe i drogowskazy. Prowadzi 
wzdłuż jezior, przez malownicze tereny leśne i wiejskie. Na trasie zgłębimy wiedzę na 
temat historii obszaru, odwiedzimy rezerwat "Czarny Bryńsk", poznamy gatunki roślin i 
zwierząt występujące na terenie Parku oraz dotrzemy do źródeł, z których początek 
bierze rzeka Brynica. 

 Leśna ścieżka dydaktyczna „Szumny Zdrój” (2,5 km) - ścieżka prowadząca do 
rezerwatu „Szumny Zdrój”. Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w 
którym można zapoznać się z rodzimymi gatunkami drzew i krzewów. Ścieżka 
zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne opisujące m.in. typy lasów, funkcje 
ekosystemów leśnych, formy ochrony przyrody, a także chronione gatunki roślin i 
zwierząt rezerwatu. Jednym z punktów jest rozległa nisza źródliskowa, na dnie której 
rośnie rzadki w tej części Polski gatunek górski - czosnek niedźwiedzi. 

 Leśna ścieżka dydaktyczna „Nad jeziorem Lidzbarskim” (2,4 km) – ścieżka biegnie 
leśnymi drogami przez rezerwat „Klonowo”, a następnie wzdłuż urokliwego wąwozu, 
stromym zboczem ku południowo-zachodniemu skrajowi jez. Lidzbarskiego. Spacer nią 
sprawia wiele przyjemności. Jest doskonale przystosowana do zwiedzania 
indywidualnego, jak i grupowego. Wzdłuż trasy umieszczone są stoły, ławy i tablice 
informacyjne. 

 Leśna ścieżka dydaktyczna w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Konopaty (1 km) – 
malowniczo położona ścieżka dydaktyczna na terenie starej posiadłości dworskiej. Na 
trasie znajdują się tablice edukacyjne poruszające tematykę ochrony przyrody, 
łowiectwa, gatunków fauny i flory Parku. Dodatkową atrakcją jest zagroda z pomostem 
do obserwowania danieli, a także leśna skocznia i interaktywne tablice w języku 
angielskim służące rozpoznawaniu tropów zwierząt.  

 

 

 

 

 

W Parku istnieje możliwość otrzymania mapy turystycznej, folderów oraz przewodnika 

opisującego wszystkie szlaki i ścieżki oraz miejsca, które warto odwiedzić. Przewodnik 

dostępny jest również do pobrania na naszej stronie internetowej www.g-lpk.pl. 
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Dane kontaktowe: 

Ośrodek edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego  
Parku Krajobrazowego w Rudzie 
Ruda 1, 87-320 Górzno 
tel. (56) 49 18 151 
e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl 

 

               www.g-lpk.pl 

 

 

 


