
Program zajęć edukacyjnych 
 

 Gospodarstwo Rybackie „Ruda Żmigrodzka” Jan Krzysztof Raftowicz 

________________________________________________ ______________________________________________________________________                  

Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego 

Ruda Żmigrodzka 102, 55-140 Żmigród                                                                                         dolnośląskie 

________________________________________________________________________________         _________________________________ 

                                                           Adres                                                                                                      Województwo 

 

1. Temat / tytuł zajęć: 
 

Karpiowy zakątek w Dolinie Baryczy 

 
2. Czas trwania zajęć: 

 

Ok. 3 godziny 

 

3. Grupa docelowa: 
 
Uczniowie szkół podstawowych kl. I-III i IV-VI 
oraz przedszkolaki, zorganizowane grupy 
seniorów 
 

4. Liczebność grupy: 
 
min. 25 -  max. 50 osób 

5. Prowadzący zajęcia: 
Lidia Jażdżewska, córka właściciela gospodarstwa rybackiego, 40-lat, z wyższym wykształceniem 
marketingowym, od lat związana z gospodarstwem rybackim i Doliną Baryczy, posiadające duże 
doświadczenie w obsłudze grup, pasjonująca się amatorską fotografią przyrody i krajobrazu.  

 

6. Zakres tematyczny: 
 
Lekcja przyrody nad stawami Doliny Baryczy: 

✓ Gatunki ryb stawowych, budowa i pokarm ryb na przykładzie karpia milickiego, 

✓ Świat zwierząt i roślin Doliny Baryczy  

✓ Praca rybaków i czekające ich wyzwania w obliczu natury 

✓ Rzeka Barycz i jej wpływ na ekosystem stawów milickich 

✓ Historia rybactwa w Dolinie Baryczy 

✓ Ekologia w gospodarstwie rybackim  

 
Forma zajęć i sposób przekazywania wiedzy dostosowana do wieku uczestników. 
 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 
 
Poniżej przykładowy rozkład zajęć w terenie: 
10:00 przyjazd grupy (skorzystanie z toalety w Karczmie Rybnej)  
10:00 - 12:00 zajęcia na ścieżce przyrodniczej 
12:00 – 13:00 dokarmianie danieli, ognisko (posiłek), wręczenie dyplomów, zabawy na powietrzu  
13:00 – 13:15 (opcjonalnie) wizyta w bud. płuczki, gdzie zobaczyć można ryby i sprzęt rybacki  
13:30 -  odjazd grupy 
 

8. Pomoce dydaktyczne: 
 
tablice dydaktyczne znajdujące się na ścieżce przyrodniczej, atlasy roślin i zwierząt, lornetki 
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 
Trasa zajęć w terenie biegnie wzdłuż przyrodniczej ścieżki dydaktycznej – ok. 3 km (lub w wersji 
skróconej – 1,5 km), po grobli wokół największego stawu w gospodarstwie. 
 
Dodatkowe atrakcje czekające na dzieci: 

✓ Dokarmianie danieli hodowanych w gospodarstwie  

✓ Rożne warianty wyżywienia – w karczmie lyb w formie catering z naszej Karczmy Rybnej 

✓ Możliwość organizacji ogniska (wariant z kiełbaskami)  

✓ plac zabaw przy karczmie, w razie niepogody kącik zabaw w Karczmie  

✓ duży trawiasty plac do przeprowadzania gier i zabaw na świeżym powietrzu  

✓ dzika piaskownica 

✓ alternatywny program zajęć w Karczmie Rybnej w razie niepogody 

 

 

 


