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PROGRAM WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH W KOBIERZYCKIM OŚRODKU KULTURY           

W RAMACH AKCJI LATO 2021 
 

Wyjazd do Kudowy Zdrój – szlak ginących zawodów 

Plan wyjazdu : zbiórka przed budynkiem KOK (ul. Ludowa 7 55-040) godz. 7.50 powrót około godz. 17.00  

- zwiedzanie,   

- pokaz toczenia naczyń glinianych,  

- wstęp do domu wypieku chleba,  

 - wstęp do chatki robótek ręcznych,  

- wstęp do kuźni i mini – zoo, 

 - warsztaty własnoręcznie wykonanego  naczynia z gliny, 

- pokaz kowalstwa,  

- wyrób masła,  

- biesiada przy ognisku ( kiełbaski, chleb ze smalcem/masłem ). 

Wyjazd do Nowej Rudy – kopalnia węgla  

Plan wyjazdu: zbiórka przed budynkiem KOK (ul. Ludowa 7 55-040) godz. 8.00 powrót około godz. 16.30 

- część muzealna – cztery sale z eksponatami, w których można poznać historię górnictwa i kopalni, 

- część podziemna – grupa przemieszcza się po kopalni według mapy podziemi, którą otrzymuje 

od przewodnika, szukając tajemniczych listów, w których są zadania do wykonania. Za wykonane zadania 

grupa otrzymuje nagrody. Na koniec wyjazd autentyczną górniczą kolejką. 

- przejażdżka konna, 

- strzelanie z łuku lub paintballu do celu, 

- ognisko z kiełbaskami. 

Centrum Edukacyjno -Turystyczne Naturum w Rudzie Sułowskiej - "Poznaj Stawy 

Milickie - świat przyrody" 

Plan wyjazdu : zbiórka przed budynkiem KOK (ul. Ludowa 7 55-040) godz. 7.20 powrót około godz. 16.00 

Piesza wycieczka, ścieżką dydaktyczną,  pomiędzy stawami południowymi. Na terenie ścisłego rezerwatu. 
Przy pomocy powierzonych lornetek dzieci dokonują obserwacji ptaków . Każdy uczestnik otrzymuje 
lornetkę oraz kartę pracy dzięki której łatwo sklasyfikuje obserwację. Grupę poprowadzi przewodnik, który 
przedstawi historię "Stawów Milickich", programy ochrony środowiska obejmujące te tereny. Dzieci 
poznają miejsca bytowania bobrów i nabędą umiejętności rybackie, poznają technikę odłowu rzutką. Każdy 
uczestnik zarzuci sieć, pozna faunę i florę występującą w rezerwacie Ruda Sułowska. Obiad: zestaw z 
nuggetsami.  

 



 

Legendia 

zbiórka przed budynkiem KOK (ul. Ludowa 7 55-040) godz. 7.20 powrót około godz. 19.00 

Wycieczka do najbardziej magicznego miejsca na Śląsku gwarantuje zabawę oraz edukację w jednym. Tematyczny 

park rozrywki, zlokalizowany w Chorzowie na Górnym Śląsku, zapewnia doskonalą zabawę. Obiad: zestaw z 
nuggetsami.  

 

 

Krasiejów  

zbiórka przed budynkiem KOK (ul. Ludowa 7 55-040) godz. 7.50 powrót około godz. 18.30 

W planie:  

Zwiedzanie juraparku, prehistoryczne oceanarium, pawilon paleontologiczny, kino emocji 5D, park rozrywki. Obiad: 

pierogi ruskie  

 


