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            Szczecińskie Centrum Edukacji                                           
          Ekologicznej „SZMARAGDOWE-ZDROJE”                      

zaprasza! 
 

Wspaniałe okolice Jeziora Szmaragdowego, pełne zagadek, tajemnic i niecodziennych 

widoków zapewnia rewelacyjną zabawę na łonie natury. W okresie wakacyjnym SCEE 

„Szmaragdowe Zdroje” oferuje warsztaty przyrodnicze, przybliżające świat braci mniejszych 

(m.in. owady, pająki, nietoperze), wycieczki po Podziemnej Trasie Turystycznej, Parku Leśnym 

Zdroje, ukazujące niesamowitą historię tych okolic. Wszystko prowadzone jest przez 

pasjonatów i specjalistów w swoich dziedzinach, doświadczonych w prowadzeniu zajęć ze 

wszystkimi grupami wiekowymi, co gwarantuje niezapomniane wrażenia.  

Oferta skierowana jest do grup zoorganizowanych.  

 
 

 

 
 

 

 



                               SCEE Szmaragdowe Zdroje, ul. Kopalniana 12, 70-761 Szczecin 
Tel. 91 383 38 38; e-mail: citszmaragdowe@op.pl facebook.com/SzmaragdoweZdroje 

 

Szczecińskie Stowarzyszenie Przygodowe „Za horyzont…”tel. 508 835 367  
KRS 0000581672  e-mail: za.horyzont@wp.pl 
NIP 851-318-82-89 
REGON 362792087 

 

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą szczegółową,  

przedstawioną poniżej 

                          
Warsztaty wzbogacone są barwnymi, autorskimi prezentacjami multimedialnymi, pracami plastycznymi 
z wykorzystaniem różnorodnych technik, quizami, krzyżówkami oraz zabawami ruchowymi 
dostosowanymi do grupy wiekowej. Jeśli pozwala na to tematyka warsztatów a także pogoda, zajęcia 
odbywają się w terenie otaczającym SCEE. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów i pasjonatów z 
poszczególnych dziedzin, którzy w sposób przystępny dla każdej grupy wiekowej przekazują posiadaną 
wiedzę. Podany wiek określa minimalny wiek uczestników.  

 
 

  

 Tytuł Min. 

wiek 

Czas 

trwania* 

Opis 

1.  „Fakty i mity o 

nietoperzach” 

 

A 

5 lata 1,5 godz. O nietoperzach wiemy, że… wplątują się we włosy, wypijają krew a ludzi 

zmieniają w wampiry. Skąd bierze się takie przekonanie, co jest prawdą a 

co fikcją? Na zajęciach uczestnicy mają możliwość zweryfikowania swoich 

poglądów, poznania źródeł swoich obaw, a przybliżenie tematyki 

zagrożenia i możliwości ochrony tych latających ssaków wesprze działania 

ochronne nietoperzy prowadzone w całej Europie. 

2.  „ Świat na ośmiu nogach...” 

 

A 

5 lat 1,5 godz. Pająki to mało lubiani sąsiedzi, zamieszkujący nasze otoczenie. Pełnią one 

jednak nieocenioną rolę w eliminowaniu uciążliwych dla nas owadów, a ich 

ogromna różnorodność i ciekawe życie potrafi zaskakiwać. Warsztaty 

przełamują stereotypy związane z pająkami, a część plastyczna pomoże 

utrwalić poznany pozytywny wizerunek tych bezkręgowców. 

3.  „Na sześciu nogach, czyli w 

królestwie owadów” 

 

B 

5 lata 1,5 godz. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na bogactwo świata 

stawonogów i jego różnorodność, ukazanie fascynujących cech 

owadów, które często nie cieszą się popularnością, niwelowanie 

uprzedzeń oraz uwypuklenie znaczenia pozytywnego. Co skrywa 

park, ogród, łąka… 

4.  „Wodny świat owadów” 

 

B 

5 lat 1,5 godz. Wszyscy wiemy, że w wodzie żyją ryby, raki i ślimaki. A owady? Czy 

potrafią pływać, nurkować? Czy oddychają, co zjadają? Gdy zajrzymy do 

ich wodnego świata, może okazać się, że woda to ich ulubiony żywioł, w 

którym potrafią spędzić nawet kilka lat. Posiadanie odnóży pływnych, 

wzroku i ciekawych strategii bojowych decyduje o życiowym sukcesie lub 

porażce. 

5.  Spacer dookoła Jeziora 

Szmaragdowego 

b/o 1,5 godz. Lekka wycieczka terenowa po okolicy i punktach widokowych 

na Szczecin.  Na wycieczce można zrobić piękne zdjęcia. Szczegóły 

trasy i jej długość możliwe do uzgodnienia. 

6.  Zwiedzanie podziemi * b/o 1,5 godz. Zwiedzanie trasy turystycznej, podczas której przybliżony 

zostaje m.in. rys historyczny powstania podziemi i Jeziora 

Szmaragdowego, oraz funkcjonowania kopalni. Poruszany 

zostaje również podziemny aspekt przyrodniczy. Temperatura 

w podziemiach wynosi ok. 7-8°C 

    * W sytuacji braku dostępu podziemi realizujemy alternatywną trasę (zwiedzanie Groty, podziemia przy Wzgórzu Akademickim).  

   

 Literami A,B oznaczone są osoby prowadzące zajęcia. Przy wyborze tematu zajęć należy wziąć pod uwagę dostępność 

wykładowcy. 

A - środy i piątki 

B - wtorki i czwartki 
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
 
1. JAK MOŻNA ZAREZERWOWAĆ TERMIN? 
TYLKO poprzez kontakt telefoniczny 91 383 38 38 
 

2. ILE OSÓB MOŻE PRZYJECHAĆ W JEDNYM TERMINIE? 
Maksymalnie 25 osób. Harmonogram pobytu oraz wybór zajęć ustalany jest indywidualnie, podczas 
rozmowy telefonicznej. 
 
3. CZY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z WARSZTATÓW, WYCIECZKI PO PODZIEMIACH ORAZ DOOKOŁA     

JEZIORA SZMARAGDOWEGO PODCZAS JEDNEJ WIZYTY? 
Tak, należy wówczas zarezerwować sobie odpowiednią ilość czasu. 
 
4. CZY JEST MOŻLIWOŚĆ OGNISKA, GRILLA LUB KONSUMPCJI ZAMÓWIONEGO POSIŁKU? 
Tak, taką potrzebę należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji. Prowiant i węgiel do grilla grupy 
organizują we własnym zakresie. Istnieje możliwość wypożyczenia kijków do kiełbasek lub rusztu 50x50 
cm zawieszanego na trójnogu nad ogniskiem. 
 
5. CZY TRZEBA SIĘ SPECJALNIE PRZYGOTOWYWAĆ NA POBYT W SCEE? 
Tak, część zajęć odbywa się w terenie. Należy ubrać się w wygodny strój, dostosowany do pogody i 
buty terenowe. Dobrze jest zaopatrzyć się w spraye odstraszające owady i kleszcze, a w gorące dni 
czapkę z daszkiem. W przypadku korzystania z Podziemnej Trasy Turystycznej należy obowiązkowo 
wziąć ciepłą bluzę. 
 
6. CZY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ JEST ŚCIŚLE PRZESTRZEGANY? 
Nie, jest to czas maksymalny. Czas trwania zajęć dostosowany jest do wieku dzieci, ich aktualnych 
możliwości skupienia uwagi. Zdarza się, że zajęcia mogą odrobinę się przedłużyć, jeśli uczestnicy są 
wyjątkowo dociekliwi. 
 
7. CZY W ZAJĘCIACH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY/GRUPY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB 

INTELEKTUALNIE? 
Tak, nasz obiekt nie posiada barier architektonicznych, a zajęcia staramy się dostosować do możliwości 
poznawczych grupy. 
 
8. CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU DROBNYCH PAMIĄTEK, WYDAWNICTW I MAP NA MIEJSCU? 
Tak, jest możliwość zakupu magnesów, pocztówek, breloczków, folderów, map itp. w biurze. 
 
9. CZY WARUNKI POGODOWE MAJĄ WPŁYW NA PRZEBIEG ZAJĘĆ? 
Nie, wyznajemy zasadę, że nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie  W sytuacji 
ekstremalnej istnieje możliwość dokonania zamiany zajęć. Decyzję podejmujemy wspólnie z osobą 
rezerwującą spotkanie. 


