
 

http://dabrowica.szkolagminabochnia.pl/ 

 

MINI TRASA  

TURYSTYCZNA 

,,Sadownicy  

z Dąbrowicy” 

     

 

http://dabrowica.szkolagminabochnia.pl/


OJA AGROTURYSTYCZNA MAŁOPOLSKA 

Bacówka "BIAŁY JELEŃ" 

 
http://bacowka.com.pl/ 

Miejscowość: Iwkowa 

Województwo: małopolskie 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Od ziarenka do bochenka 

 

groturystyka "U DAJANY" 

Miejscowość: Jastrzębia-Łazy 

Województwo: małopolskie 
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Local-Business/Gospodarstwo-agro-edukacyjne-u-
Dajany-Jastrz%C4%99bia 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Tradycyjny wypiek chleba 

 2. Inne: Huśtawki 

Dojenie kozy 

Zabawa na sianie w stodole 

Wiatrak zbożowy 

Stajnia 

Boisko do siatkówki 

żarna, cep, młyn, nosidła. 

 

groturystyka "Owieczka" 

 

 

 

 

 

 

M 

A 
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http://bacowka.com.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/bialy%20jelen/01_od%20ziarenka.pdf
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Local-Business/Gospodarstwo-agro-edukacyjne-u-Dajany-Jastrz%C4%99bia
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Local-Business/Gospodarstwo-agro-edukacyjne-u-Dajany-Jastrz%C4%99bia
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/u%20dajany/01_chleb.pdf


 

http://www.owieczka.nrs.pl/ 

Miejscowość: Owieczka 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Kraina pieczonego ziemniaka 

2. Tradycja w mleku zamknięta - o mleku i jego przetworach 

3. Na zimowe wieczory z "Owieczki" przetwory 

4. Od ziarenka do bochenka - pieczemy wiejski chleb i drożdżówki 

    

tadnina Koni Huculskich Gospodarstwo Agroturystyczne 

 

http://www.nielepice.com.pl/ 

Miejscowość: Nielepice 196 

Województwo: małopolskie 

S 

http://www.owieczka.nrs.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Owieczka/01_ziemniak.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Owieczka/02_mleko.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Owieczka/03_przetwory.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Owieczka/04_odziarenka.pdf
http://www.nielepice.com.pl/


 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

 

1. Chleba naszego, powszedniego racz nam dać Panie... 

2. Nie od razu Kraków zbudowano 

3. Najbliższa ciału koszula 

4. Dla Hucuła nie ma życia, jak na Połoninie... 

5. Dary pół, lasów i łąk na ludowym stole 

6. Bądź kowalem swego losu 

 

 

asieka Leśna 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/ 

Miejscowość: Sidzina 694 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Skarby z ula 

2. Tajemniczy świat pszczół 

 

 

 

 

worek Młynarza 

 

 

P 

D 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/stadnina/01_chleb.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/stadnina/01_chleb.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/stadnina/02_nieodrazu.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/stadnina/03_koszula.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/stadnina/01_dlahucula.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/stadnina/04_dlahucula.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/stadnina/05_dary.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/stadnina/06_kowal.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pasieka%20lesna/01_skarby2015.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pasieka%20lesna/02_swiat%20pszczol2015.pdf


http://www.dworekmlynarza.pl/ 

Miejscowość: Rudze 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. "Gdzieś ty bywał czarny baranie" - pokaz pracy młynarza 

 

 

aczarowane Wzgórze 

 

http://www.wzgorze.eco.pl/ 

Miejscowość: Czasław 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Opowieści polnej myszy, czyli dzień na zielonej łące. 

2. Dzyń, dzyń, dzyń idą święta. 

3. Rodzinna niedziela. 

 

 

 

wierzyniec Kopytkowo 

 

http://www.zwierzyniec-kopytkowo.pl/ 

 

Miejscowość: Izdebnik 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Osładzaj sobie życie miodem 

2. Z życia zwierząt 

 

 

 

 

Z 

Z 

http://www.dworekmlynarza.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/dworek%20mlynarza/01_czarny%20baran.pdf
http://www.wzgorze.eco.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/zaczarowane%20wzgorze/01_opowiesci.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/zaczarowane%20wzgorze/02_dzyn.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/zaczarowane%20wzgorze/03_rodzinna.pdf
http://www.zwierzyniec-kopytkowo.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/zwierzyniec%20kopytkowo/01_miod.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/zwierzyniec%20kopytkowo/02_z%20zycia%20zwierzat.pdf


 

 

 

groturystyka "Skrawek Nieba" 

 

http://www.skraweknieba.eu/ 

Miejscowość: Łosie 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Warsztaty z zakresu dawnych metod pieczenia chleba oraz placków i proziaków w piecu 

chlebowym. 

 

SZCZÓŁKI" 

https://www.pszczolki.org.pl/ 

Miejscowość: Niezwojowice 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. "Śliwka" 

2. "Zagroda zwierząt" 

3. "Darcie pierza" 

4. "Życie rodziny pszczelej w ciągu roku" 

5. "Wędkowanie" 

6. "Ekologiczny ogródek - świeże jedzenie z ogrodu 

A 

"P 

http://www.skraweknieba.eu/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/skrawek%20nieba/01_pieczenie.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/skrawek%20nieba/01_pieczenie.pdf
https://www.pszczolki.org.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pszczolki/01_sliwka.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pszczolki/02_zwierzeta.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pszczolki/03_darcie%20pierza.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pszczolki/04_pszczoly.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pszczolki/05_wedkowanie.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pszczolki/06_ekologiczny%20ogrodek.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=91


7. "Chleb na zakwasie - prawdziwy smak tradycji" 

  

Dodatkowe programy: 

- Salon poezji "Pan Tadeusz" 

- Salon poezji "Racławice" Włodzimierz Tetmajer 

 

 

acówka u Harnasia 

http://beskidzkie4x4.pl/ 

Miejscowość: Marcówka 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Poznaj pasterską kulturę górali beskidzkich 

 

 

 

rtystyczna Zagroda 

http://www.agroturystyka-ggg.pl/ 

Miejscowość: Poręba Spytkowska 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Z ziołami za pan brat 

2. Artystyczne kombinacje - bibułkarstwo 

3. Jak to dawniej bywało – tradycyjne kiszenie kapusty 

4. Od owieczki do niteczki 

B 

A 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pszczolki/07_chleb%20na%20zakwasie.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pszczolki/dod1_pantadeusz.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/pszczolki/dod2_raclawice.pdf
http://beskidzkie4x4.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/bacowka%20u%20harnasia/01_pasterstwo.pdf
http://www.agroturystyka-ggg.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Artystyczna%20Zagroda/01_ziola.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Artystyczna%20Zagroda/02_bibulkarstwo.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Artystyczna%20Zagroda/03_kapusta.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Artystyczna%20Zagroda/04_owca.pdf


 

 

 

ospodarstwo Agroturystyczne "We Młynie" 

 

http://agro-mlyn.pl/ 

Miejscowość: Prądnik Korzkiewski 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Miodowy dzień 

2. Rok w winnicy 

 

 

illa "Jasna" 

 

http://www.czorsztyn.com.pl/ 

 

G 

W 

http://agro-mlyn.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/We%20mlynie/01_miod.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/We%20mlynie/02_winnica.pdf
http://www.czorsztyn.com.pl/


Miejscowość: Czorsztyn 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Zakładanie ogródka ziołowego 

2. Zioła i chwasty 

3. Przetwory ziołowe 

4. Zioła w potrawach. Prozdrowotne właściwości roślin zielarskich 

 

 

 

ospodarstwo Pasieczne 

 

https://bartnik.pl/dom-goscinny-u-babci-marysi 

Miejscowość: STRÓŻE 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Pracowici goście kwiatów 

2. Tysiące lotów dla łyżeczki miodu 

3. Dzień w Bartniku 

4. Aby lek był pokarmem a pokarm lekiem 

5. Życie społeczne owadów 

6. Wosk pszczeli - od świec do teletechniki 

7. Gdzie pieprz łączy się z miodem 

G 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Willa%20Jasna/01_ogrodek%20ziolowy.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Willa%20Jasna/02_ziola%20i%20chwasty.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Willa%20Jasna/03_przetwory.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Willa%20Jasna/04_ziola%20w%20potrawach.pdf
https://bartnik.pl/dom-goscinny-u-babci-marysi
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/01_goscie%20kwiatow.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/02_loty.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/03_bartnik.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/04_lek%20pokarmem.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/05_zycie%20spoleczne.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/06_wosk.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/07_pieprz.pdf


  

Dodatkowe programy: 

1. Święta pod skrzydłami aniołów 

2. Święty wręcza prezenty 

3. Pszczele animacje, czyli gorąca zima w "Sądeckim Bartniku" 

4. Legenda i Tradycja 

5. Wielkanocne budzenie barw 

 

 

 

ACÓWKA NA BALIGÓWCE 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/ 

Miejscowość: Czarny Dunajec 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Pasterstwo  na Podhalu 

 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne "Przy Stawie" 

https://www.zagrodaedukacyjna.pl/ 

Miejscowość: Młoszowa 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Wędkarstwo 

 

 

B 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/08_anioly.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/09_prezenty.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/10_pszczele%20animacje.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/11_legenda%20i%20tradycja.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Bartnik/12_wielkanoc.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/baligowka/01_pasterstwo.pdf
https://www.zagrodaedukacyjna.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Przy%20stawie/01_wedkarstwo.pdf


 

kocentrum ICPPC 

http://eko-cel.pl/ 

Miejscowość: Stryszów 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Zwiedzanie EKOCENTRUM ICPPC 

2. Energia ze słońca - co to jest i jak ją wykorzystywać? 

3. W krainie warzyw i owoców: wykłady i warsztaty 

4. Budowanie z gliny i słomy: wykłady i warsztaty 

5. O ziołach dla zdrowia i urody 

6. Warsztaty o ptakach; Malowanie drewnianych ptaszków 

7. Warsztaty o pszczołach; Świeczki z pszczelego wosku 

8. Sieję-Się-Je: Nasiona w naturze i jedzeniu 

9. Po nitce do kłębka: warsztaty o owcach i alpakach 

10. Chodzący po skarbach: co żyje w glebie? 

11. Tradycyjne przetwory na każdą porę roku - wykłady i warsztaty 

12. Ozdoby z masy ceramicznej, nasion i ziół 

 

  
 

E 

http://eko-cel.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/01_zwiedzanie.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/02_energia%20ze%20slonca.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/03-w%20krainie%20warzyw.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/04_glina.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/05_ziola.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/06_ptaki.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/07_pszczoly.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/08_nasiona.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/09_owce.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/10_gleba.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/11_przetwory.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Ekocentrum/12_ozdoby.pdf


agroda Edukacyjna "Trójniaków" 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/ 

Miejscowość: Zalipie 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Kwiatek do kwiatka czyli zalipiańskie bukiety 

2. Tradycyjne "blachorze" czyli jak w Zalipiu babki piekły na blasze 

 

 

 

groturystyka "Dziubyniłka" Łemkowska Zagroda Edukacyjna 

 

http://www.dziubynilka.pl/ 

Miejscowość: Gładyszów 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Życie na wsi 100 lat temu 

2. Jak babcia chleb piekła 

3. Len żywił i ubierał 

 

 

 

ANCZO ARTEMIDY 

 

Z 

A 

R 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Zalipie/01_kwiatki.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Zalipie/02_blachorze.pdf
http://www.dziubynilka.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Dziuby/01_zycie%20na%20wsi.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Dziuby/02_chleb.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Dziuby/03_len.pdf


 
 

www.ranczoartemidy.pl 

 

Miejscowość: Nowa Góra 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1.Zielarskie czary-mary 

2.Przygody małego kowboja 

3. Żywe lekcje gospodarskiej tradycji 

4. Mali detektywi na tropie zjawisk natury 

  

Dodatkowe programy: 

1. Jura - mała ojczyzna 

2. Tajemnice lasu 

3. Na granicy trzech zaborów. Szlakiem powstań i ważnych wydarzeń historycznych 

4. W poszukiwaniu zaginionego skarbu - gra terenowa 

 

 

 

iśniowy Gaj 

 

http://www.wisniowygaj.pl/ 

Miejscowość: Kobyłczyna 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Polska miedzą wędrowała, Suską Sechlońską została 

2. Jak zostać sadownikiem? 

3. Chleb, mąka, a skąd one? 

4. W zagrodzie u kóz 

  

Program dodatkowy; 

W 

http://www.ranczoartemidy.pl/
http://www.ranczoartemidy.pl/
http://www.ranczoartemidy.pl/
http://www.ranczoartemidy.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/RanczoArtemidy/01_ziola.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/RanczoArtemidy/02_kowboj.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/RanczoArtemidy/03_lekcje.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/RanczoArtemidy/04_detektywi.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/RanczoArtemidy/05_jura.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/RanczoArtemidy/06_las.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/RanczoArtemidy/07_zabory.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/RanczoArtemidy/08_skarb.pdf
http://www.wisniowygaj.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/SliwkowaZagroda/01_suska.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/SliwkowaZagroda/02_sad.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/SliwkowaZagroda/04_zboze.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/SliwkowaZagroda/05_zwierzeta.pdf


1. Tajemnice lasu, skąd płynie ta woda w potoku? 

 

 

oroniówka Stara Osada Młynarska 

http://www.boroniowka.pl/pl 

Miejscowość: Grodzisko 

Miejscowość: Grodzisko 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Warsztaty „ciasteczkowe” 

2. Warsztaty lepienia pierogów 

3. Zwiedzanie osady z przewodnikiem 

4. Warsztaty z wyrobu chałki 

 

 

OD GRUSZĄ 

 
 

www.zagroda-edukacyjna.pl ›  

 

Miejscowość: GRUSZÓW 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Powstawanie życia - od jajka do kury 

2. Od mleczka do masełka - skąd się bierze mleko, i produkty mleczne 

3. U kowala 

 

 

ospodarstwo Agroturystyczno-Ekologiczne Janiczek 

agroturystyka-janiczek-tuchow. 

Miejscowość: Dąbrówka Tuchowska 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Co było pierwsze jajko czy kura? 

2. Od ziarenka do chleba 

3. Nasze łąki pełne ziół 
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G 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/SliwkowaZagroda/03_las.pdf
http://www.boroniowka.pl/pl
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Boroniowka/01_ciasteczka.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Boroniowka/02_pierogi.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Boroniowka/03_osada.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Boroniowka/04_chalka.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=237
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=237
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=237
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/index.php?option=com_places&controller=places&task=details&id=237
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/PodGrusza/01_jajko.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/PodGrusza/02_mleko.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/PodGrusza/03_kowal.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Janiczek/01_jajko.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Janiczek/02_chleb.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Janiczek/03_laka.pdf


4. Dzień w naszym gospodarstwie rolnym 

 

 

agroda edukacyjna 

https://www.zagroda-edukacyjna.pl/ 

Miejscowość: Gruszów Wielki 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Od ziarenka do bochenka 

 

 

asieka u Tytusa 

http://www.pasiekautytusa.pl/ 

Miejscowość: Krzeszowice 

Województwo: małopolskie 

 

Programy edukacyjne realizowane w gospodarstwie: 

1. Zapoznanie z pszczołami i miodem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ,,Sadownicy z Dąbrowicy” 

2020 
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https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Janiczek/04_dzien.pdf
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Sokolowscy/01_chleb.pdf
http://www.pasiekautytusa.pl/
https://www.zagroda-edukacyjna.pl/Programy/malopolska/Tytus/01_pszczoly.pdf

