
TU DZIECI POZNAJĄ 
 WSZYSTKIE UROKI
  POLSKIEJ WSI!

MAMY DLA CIEBIE
      IDEALNE MIEJSCE!

Szukasz
niebanalnego miejsca

na wycieczkę klasową?
Chcesz ciekawie spędzić czas
ze swoimi przedszkolakami
poza miastem?

Poszukujesz miejsca na aktywną
rozrywkę dla dzieci?



Zakątek Gongolina to miejsce magiczne. Słyniemy z inspirujących warsztatów dla dzieci, sielskiej atmosfery i pysznego, 
domowego jedzenia. Umiejętnie łączymy naukę z zabawą i beztroskim spędzaniem czasu.
Dzieci ze szkół i przedszkoli odwiedzają nas od 2012 roku.

Nasze gospodarstwo agroturystyczne znajduje się tylko 40 km od Warszawy a przenosi na piękną, polską wieś.
Położone jest wśród pachnących łąk, zagajników i kwiatów. Nasze zwierzęta uwielbiają być głaskane, karmione
i podziwiane :)

Naszą dumą jest pole z warzywami okopowymi, zbożami, roślinami oleistymi i włóknistymi oraz duży ogród pełen 
warzyw i owoców uprawianych ekologicznie – marchewka prosto z grządki czy czereśnia zerwana prosto z drzewa mają 
wyjątkowy smak!



U NAS NIE MA NUDY!

NASZE ATUTY

Przez cały rok  prowadzimy  wycieczki, warsztaty, zielone szkoły i zajęcia tema-
tyczne dla dzieci. 
Oferujemy zarówno pobyty półdniowe, jednodniowe jak i kilkudniowe.
W każdym przypadku gwarantujemy mnóstwo wrażeń. 
Można do nas dojechać  również pociągiem. Jest to już atrakcja sama w sobie 
dla dzieci – najpierw 40 min pociągiem ze stacji Warszawa Śródmieście a 
potem podstawioną przez nas bryczką z końmi – prosto do Zakątka Gongolina!

ZAPLECZE ORGANIZACYJNE

Sale warsztatowe mieszczące do 40 dzieci każda. 
Możliwość zorganizowania warsztatów na powietrzu, w salach lub w orygi-
nalnej stodole. 
Przestronne, zadaszone altany i wiaty ze stołami w ogrodzie pełnym kwiatów. 
Wydzielone miejsce na ognisko i biesiadę. 
Noclegi w 5 domach na ogrodzonym terenie gospodarstwa mieszczące do 45 
gości.





Warsztaty i zajęcia dopasowane są do podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego
i szkolnego.

Warsztaty pogrupowaliśmy w bloki tematyczne.

Warsztat łuczniczy Sielska swoboda

Olimpiada przedszkolaka





KOLOROWA ZAGRODA
Spędzamy czas w zagrodzie, poznajemy ciekawostki z życia zwierząt
i same zwierzątka. Dla „miejskich” dzieci to wielka frajda!
• wyprawa na łąkę po pożywienie dla zwierząt
• karmienie, pojenie
• rozpoznawanie gatunków zwierząt wiejskich: (kura, kogut,

kaczka, gęś, przepiórka, perliczka, indyk, paw, owca, koza,
koń, kucyk, królik, zając) 

• dojenie kozy, degustacja mleka – czym różni się 
mleko kozie od krowiego?

Oglądamy, przytulamy,
głaszczemy do woli.

WIEJSKIE GOSPODARSTWO
• dowiemy się jak wyglądało kiedyś wiejskie gospodarstwo
• pokażemy, jakich narzędzi używali rolnicy m.in.: kosa, cep, drewniane 

grabie, maselnica do wyrobu masła, beki do kiszenia kapusty, tary, 
balie do prania i wiele innych sprzętów

• a może ktoś spróbuje własnych sił przy wyrobie masła, kozich serów 
czy kiszeniu kapusty?

ZIEMNIACZANE WYKOPKI
Wizyta na polu ziemniaczanym i samodzielne wykopanie ziemniaków!
• zaniesienie koszy z ziemniakami do sali warsztatowej
• skąd ziemniak wziął się na polskim stole? - historia ziemniaka, ciekawostki
• właściwości odżywcze
• ziemniaczane zmagania – gry sportowe
• pieczenie ziemniaków w ognisku lub przygotowanie placków

ziemniaczanych

ZRÓB TO SAM
ZAJĘCIA PRAKTYCZNO - TECHNICZNE

„Drewniana gęba”, Strach na wróble, Hotel dla owadów, Karmnik dla 
ptaków, Ramka, Leśny obraz, Piękna lalka… wariantów jest mnóstwo!
• frajda z możliwości użycia młotka, gwoździ, igły, drewna, kory i innych 

naturalnych materiałów
• nauka zaradności, zdobycie praktycznych umiejętności
• radość z tworzenia





LATO I JESIEŃ NA POLU – ZBOŻA, ROŚLINY
OLEISTE I WŁÓKNISTE
Poznajemy zboża, rośliny oleiste i włókniste na naszym eksperymental-
nym polu.
• wygląd, budowa i rozpoznawanie najważniejszych roślin uprawnych: 

żyto, pszenica, owies, jęczmień, kukurydza, proso, gryka, len, rzepak
• sposoby wykorzystania tych roślin
• karty pracy, quizy
Dodatkowo proponujemy:
• tematyczny warsztat kulinarny np. pieczenie chleba, pieczenie 

pizzy
• tematyczny warsztat plastyczny np. wyroby

ze słomy

LAS BEZ TAJEMNIC
Spotkanie z leśniczym, wizyta w zagajniku

i wspólne wkopywanie sadzonek drzew.
Dzieci poznają odpowiedzi na wiele pytań, min:

• po co nam las?
• jak wygląda las w różnych porach roku?
• jakie zwierzęta zamieszkują nasze lasy?
• czy las posiada warstwy?
• jak długo rośnie las? jak rozpoznać wiek drzewa?
Do tego ciekawostki o lesie i jego mieszkańcach, poszukiwanie 
śladów i tropów zwierząt. Akcesoria prawdziwego leśniczego.

JESIENNY OGRÓD SKARBÓW
Ogród warzywny, rozpoznawanie warzyw:  marchew, pietruszka, seler, 
por, burak, ziemniak, papryka, kala�or, kapusta, dynia, rzodkiewka, itp.
• przyniesienie koszyków z warzywami do sali warsztatowej 
• oglądanie warzyw, rozpoznawanie części jadalnych – bulwy, korzenie, 

liście, kwiaty, owoce
• rozmowa o wartościach odżywczych warzyw 
• sposoby przechowywania i konserwowania żywności
• karty pracy, quizy
Dodatkowo proponujemy:

• tematyczny warsztat kulinarny: DYNIA – smażenie i degustacja 
placuszków dyniowych, lub przygotowanie orientalnej zupy 

dyniowej

SKAŁA – GLEBA – ŁĄKA
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie 
• czym jest gleba i jak powstaje?
• sporządzanie pro�lu gleby
• mieszkańcy gleby
• łąka – środowisko życia rozmaitych roślin i zwierząt
• „podglądanie” łąki pod mikroskopem

STAW
• właściwości wody
• obserwacje mikroskopowe próbek wody
• strefy roślinne i wodne
• zwierzęta zamieszkujące zbiorniki wodne
• budowa ryby i jej przystosowanie do życia w wodzie
• płazy – organizmy łączące środowisko wodne i lądowe
• cykl życia płazów na przykładzie żaby
Dodatkowo doświadczenie „skąd się bierze woda w kranie”





WARSZTAT KULINARNY „ZDROWY FAST FOOD”
Dzieci samodzielnie szykują własną, pyszną pizzę prosto z pieca, ekspery-
mentują z nowymi smakami oraz zdobywają cenną wiedzę na temat zdrowego 
odżywiania. Robimy i porównujemy soki świeżo wyciskane i soki tworzone z 
koncentratu. Tworzymy naturalny i pyszny jogurt i rozmawiamy o wyższości 
zdrowego jedzenia nad sklepowymi mieszankami.
• laboratorium napojów – „sklepowa półka kontra napój domowy” - za i przeciw
• jogurt owocowy – co w nim się kryje
• dlaczego jedzenie jest takie ważne, jaki ma wpływ na wzrost, rozwój i utrzy-
manie zdrowia
Uczymy dzieci, że warto czytać etykiety na 
produktach i staramy się zarazić ich pasją do zdro-
wego odżywiania. Finalnie dzieci poznają odpo-
wiedź na pytanie: czy fast food może być zdrowy?
Istnieje możliwość upieczenia chleba
w piecu zamiast pizzy.

WARSZTAT ŁUCZNICZY
Prowadzi medalistka olimpijska z 1996 r. pani Katarzyna Klata.
• wprowadzenie dzieci w arkana olimpijskiego świata – opowiedzenie

o  konkurencjach olimpijskich, zasadach fair play, życiu sportowca, 
o wiosce olimpijskiej,  medalach, trudach treningów i radości
z sukcesów

• nauka budowy łuku, trzymania strzały, naciągania cięciwy,
odpowiedniej postawy

• strzelanie z łuku
• uroczyste udekorowanie medalami na prawdziwym podium

WARSZTAT CERAMICZNY
• wprowadzenie: skąd się bierze glina i co z niej może powstać? Co kiedyś 

było wytwarzane z gliny?
• własnoręczne wydobycie gliny ze stawu
• samodzielne wykonanie pracy z gliny oczyszczonej
• praca na kole garncarskim
Prace zostaną wypalone w profesjonalnym piecu w temperaturze
850 stopni.

SŁOMIANY ZAPAŁ
Słoma i siano jako tworzywo artystyczne
Dzieci pod okiem instruktora plastyka samodzielnie tworzą piękne zabawki 
(np. kurka, zając, koń) lub ozdoby inspirowane rozmaitymi okazjami
i świętami używając własnej fantazji i wyobraźni.





ZABAWY INTEGRACYJNE Z ANIMATORAMI
Tematyczne zabawy przy muzyce dla najmłodszych, np. Myszki Minnie, 
Smerfowe przygody, Kubusiowe zmagania, Piraci, Leśne skrzaty…
• zabawa
• taniec
• chusta animacyjna
• mega bańki mydlane
• malowanie buziek
• quizy i zagadki
• trochę magii

SIELSKA SWOBODA
Wróćmy pamięcią do wakacji na wsi i dajmy posmakować tego świata 
dzieciom.
• samodzielna zabawa na łące
• korzystanie z atrakcji, które znajdują się na naszym terenie
• zwiedzanie kolorowej zagrody
• ognisko z pieczeniem kiełbasek

GRA TERENOWA „POSZUKIWACZE SKARBÓW”
Dzieci wyruszają w teren z mapami w poszukiwaniu skarbu.
Po drodze będą musiały wykazać się sprytem i zręcznością, odkryć
wskazówki, wykonać zadania, i współpracować w grupie, aby odnaleźć 
prawdziwy skarb ukryty na wyspie.

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA
• powitanie wszystkich grup
• rozmowa z olimpijką Katarzyną Klatą
• uroczyste otwarcie olimpiady
• uroczyste ślubowanie
• konkurencje sportowe
• rozdanie medali, fanfary, podium



DODATKOWO MOŻEMY POMÓC  ZORGANIZOWAĆ 
WYCIECZKI DO ATRAKCYJNYCH MIEJSC
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NASZEJ OKOLICY:
• Spływy kajakowe rzeką Rawką – jedną z najpiękniejszych w Polsce
• Spływy kajakowe rzeką Bzurą – polecane dla początkujących
• Skansen Ziemi Łowickiej
• Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodami w Nieborowie i Arkadii
• Sanktuarium w Niepokalanowie
• Dom Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli
• Muzeum Kolei Wąskotorowej - wycieczka kolejką wąskotorową

z Sochaczewa do Wilczy Tułowskich



Telefon: 781 983 734, 507 184 816
e-mail: gongolina.dzieci@o2.pl
www.gongolina.pl
      zakątek Gongolina

Gongolina 45/47, 96-314 Baranów
Adres GPS: 52.188129,20.452159

Dojazd pociągiem ze stacji Warszawa Śródmieście.
Do stacji Seroki ok. 45 min.

WRÓĆMY PAMIĘCIĄ
DO WAKACJI NA WSI

I DAJMY POSMAKOWAĆ
TEGO ŚWIATA NASZYM

DZIECIOM!

ZAPRASZAMY
                   SERDECZNIE!
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