
 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

KATALOG
wycieczki dla przedszkoli 

szkół podstawowych
gimnazjum i liceum

A D R E S: K O N T A K T:

STAJNIA CELINÓW

Celinów nr 63, koło Warszawy
05-300 Mińsk Mazowiecki

www.stajniacelinow.pl

TOMASZ WĘGLIŃSKI

kom. 601-998-390
info@stajniacelinow.pl
www.stajniacelinow.pl



 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

Temat 
wycieczki: KSIĘŻNICZKI I RYCERZE

Wiek 
uczestników:

• Przedszkola;
• Szkoły podstawowe;

Czas 
trwania: 

• 4 godziny;

Opis
animacji:

• Wycieczka  pt.  "Księżniczki  i  Rycerze" przenosi  dzieci  w  świat
urodziwych  Księżniczek  oraz  honorowych  Rycerzy.  Dla  ukochanej
Księżniczki Rycerz jest w stanie zrobić prawie wszystko - jeździć na koniu,
zdobywać zamek. Księżniczka z przyjemności odwdzięczy się przepięknym
uśmiechem...  

• Na dzieci czekają wspólne zabawy takie jak: Bal na zamku, Pasowanie na
Rycerza, Projektowanie rycerskiego herbu, Uroczyste pożegnanie;

• Charakter zabaw i animacji dostosowywany jest do grupy wiekowej małych
gości oraz jej liczebności. 

Jeździectwo: • prezentacja  Stajni  wraz  z  pogadnką  nt.  koni,  ich  żywienia,  zasad
bezpiecznego  przebywania w otoczeniu koni;

• oprowadzanki na koniach – każde dziecko uczestniczy w jeździe na koniu
lub kucyku;

• w trakcie oprowadzanki  każde dziecko ma założony kask ochronny na
głowę oraz kamizelkę bezpieczeństwa;

Poczęstunek: • kiełbaski  pieczone  z  ogniska  lub  grilla,  pieczywo,  napoje,  naczynia
jednorazowe;

• opiekunów  grup zapraszamy na kawę / herbatę;
• możliwe jest przywiezienie poczestunku przez Gości;

Transport: • na  życzenie  zamawiamy  transport  autokarem  klasy  turystycznej  w
zewnętrznej firmie transportowej;



 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

Temat 
wycieczki: WYPRAWA NA DZIKI

ZACHÓD
Wiek 

uczestników:
• Przedszkola;
• Szkoły podstawowe;

Czas 
trwania: 

• 4 godziny;

Opis
animacji:

• Wycieczka pt. " Wyprawa na Dziki Zachód" przenosi nas na Dziki Zachód
do  kraina  sprawiedliwych  szeryfów  i  dzielnych  kowbojów  oraz  pięknych
mustangów.  Zapraszamy  na  przygody  w  krainie  szeryfów  i  kowbojów  w
atmosferze niezapomnianej przygody. Dziki zachód i jego tajemnice już na was
czekają...

• Na dzieci czekają zabawy takie jak:  Pasowanie na szeryfa, film o tematyce
dzikiego  zachodu,  Zabawy  animacyjne  z  chustą  „Klanzy”,  Zabawy  i  gry
ruchowe, Zabawy taneczne Taniec Kowboja; TV-quiz z nagrodami;

• Charakter zabaw i animacji dostosowywany jest do grupy wiekowej małych
gości oraz jej liczebności. 

Jeździectwo: • prezentacja  Stajni  wraz  z  pogadnką  nt.  koni,  ich  żywienia,  zasad
bezpiecznego  przebywania w otoczeniu koni;

• oprowadzanki na koniach – każde dziecko uczestniczy w jeździe na koniu
lub kucyku;

• w trakcie oprowadzanki  każde dziecko ma założony kask ochronny na
głowę oraz kamizelkę bezpieczeństwa;

Poczęstunek: • kiełbaski  pieczone  z  ogniska  lub  grilla,  pieczywo,  napoje,  naczynia
jednorazowe;

• opiekunów  grup zapraszamy na kawę / herbatę;
• możliwe jest przywiezienie poczestunku przez Gości;

Transport: • na  życzenie  zamawiamy  transport  autokarem  klasy  turystycznej  w
zewnętrznej firmie transportowej;



 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

Temat 
wycieczki: MALI PIRACI

Wiek 
uczestników:

• Przedszkola;
• Szkoły podstawowe;

Czas 
trwania: 

• 4 godziny;

Opis
animacji:

• Wycieczka pt. "Mali Piraci" prezentuje dzieciom pełen wrażeń i przygód świat
morskich podbojów i poszukiwań... Ta nasza wielka piracka wyprawa obfituje
w wyzwania, za każde wykonanie zadania dzieci dostają kawałek mapy, którą
na koniec ułożą i odnajdą ukryty skarb :)

• Na dzieci  czekają super  zabawy:  Złożenie przysięgi  pirata,  Wykonanie  flagi
pirackiej,  Budowanie  własnego  statku  –  orgiami,  Wyścigi  łodzi  pirackich  –
zabawy ruchowe, Walka na miecze i  obrona statku przed nieprzyjacielem –
miecze i kulki, Nauka węzłów i przeciąganie liny, Rzucanie kotwicą do celu,
Kolorowanka pirata;

• Charakter zabaw i animacji dostosowywany jest do grupy wiekowej małych
gości oraz jej liczebności. 

Jeździectwo: • prezentacja  Stajni  wraz  z  pogadnką  nt.  koni,  ich  żywienia,  zasad
bezpiecznego  przebywania w otoczeniu koni;

• oprowadzanki na koniach – każde dziecko uczestniczy w jeździe na koniu
lub kucyku;

• w trakcie oprowadzanki  każde dziecko ma założony kask ochronny na
głowę oraz kamizelkę bezpieczeństwa;

Poczęstunek: • kiełbaski  pieczone  z  ogniska  lub  grilla,  pieczywo,  napoje,  naczynia
jednorazowe;

• opiekunów  grup zapraszamy na kawę / herbatę;
• możliwe jest przywiezienie poczestunku przez Gości;

Transport: • na  życzenie  zamawiamy  transport  autokarem  klasy  turystycznej  w
zewnętrznej firmie transportowej;



 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

Temat 
wycieczki: KOMANDOSI Z CELINOWA

Wiek 
uczestników:

• Szkoły podstawowe;
• Gimnazja;

Czas 
trwania: 

• 3 -4 godziny;

Opis
animacji: • Wycieczka  pt.  "Komandosi  z  Celinowa" to  fantastyczna  przygoda  w

wiejsko–leśnym  terenie,  to  całkowite  oderwanie  się  od  zaułków  wielkiego

miasta. Ta gra terenowa stanowi połączenie marszu terenowego, podchodów i

elementów survivalu i team-buildingu.

• Gra rozpoczyna się przygotowaniem do wyprawy w teren - zakładamy koszulki

moro, bandanki, malujemy twarze w barwy ochronne.

• Wyprawa  polega  na  marszu  terenowym,  który  muszą  pokonać  młodzi

Komandosi –  wyruszamy ze Stajni Celinów wyposażeni w mapy topograficzne,

kompasy,  stopery,  miary.  Niesiemy też  ekwipunek niezbędny do wykonania

poszczególnych zadań.

• Miejsca  zadań  są  ukryte,  a  ich  znalezienie  wymaga od graczy  inicjatywy  i

sprytu. W razie niepowodzenia jest oczywiście na nami Sierżant Marines, który

wie wszystko!

Poczęstunek: • batonik energetyczny zabrany na wyprawę;
• kiełbaski  pieczone  z  ogniska  lub  grilla,  pieczywo,  napoje,  naczynia

jednorazowe;
• opiekunów  grup zapraszamy na kawę / herbatę;
• możliwe jest przywiezienie poczestunku przez Gości;

Transport: • na  życzenie  zamawiamy  transport  autokarem  klasy  turystycznej  w
zewnętrznej firmie transportowej;



 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

Temat 
wycieczki: MAJSTERKI Z SIANA

Wiek 
uczestników:

• Szkoły podstawowe;
• Gimnazja

Czas 
trwania: 

• 4 godziny;

Opis
animacji: • Celem wycieczki pt.   "Majsterki z siana" i pobytu w Stajni jest kreatywne

rozbudzanie  wyobraźni  Dziecka  poprzez  tworzenie  ekologicznych  figurek  z

siana i  innych drobiazgów,  które  Dzieci  wykonają  własnoręcznie.  Figurka  z

siana, ozdobiona koralikami będzie wspaniałą pamiątką, która na pewno na

długo zagości w dziecięcych pokojach.

• Charakter zabaw i animacji dostosowywany jest do grupy wiekowej małych
gości oraz jej liczebności. 

Jeździectwo: • prezentacja  Stajni  wraz  z  pogadnką  nt.  koni,  ich  żywienia,  zasad
bezpiecznego  przebywania w otoczeniu koni;

• oprowadzanki na koniach – każde dziecko uczestniczy w jeździe na koniu
lub kucyku;

• w trakcie oprowadzanki  każde dziecko ma założony kask ochronny na
głowę oraz kamizelkę bezpieczeństwa;

Poczęstunek: • kiełbaski  pieczone  z  ogniska  lub  grilla,  pieczywo,  napoje,  naczynia
jednorazowe;

• opiekunów  grup zapraszamy na kawę / herbatę;
• możliwe jest przywiezienie poczestunku przez Gości;

Transport: • na  życzenie  zamawiamy  transport  autokarem  klasy  turystycznej  w
zewnętrznej firmie transportowej;



 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

Temat 
wycieczki: EKO  BOHATEROWIE

Wiek 
uczestników:

• Szkoły podstawowe, gimnazja

Czas 
trwania: 

• 4 godziny;

Opis
animacji:

• Wycieczka pt. „Eko Bohaterowie” przybliża dzieciom tematykę związaną
z ochroną środowiska i ekologią. Bohaterowie, zajmujący się ekologią w
codziennym życiu, potrafią zadbać o otaczającą nas przyrodę i najbliższe
środowisko.

• Na  dzieci  czekają  ekologiczne  prezentacje,  gry  i  zabawy,  takie  jak:
segregowanie śmieci, pasowanie na Eko Bohatera;

• charakter zabaw i animacji, dostosowany jest go grupy wiekowej małych
gości oraz jej liczebności;

Jeździectwo: • prezentacja  Stajni  wraz  z  pogadnką  nt.  koni,  ich  żywienia,  zasad
bezpiecznego  przebywania w otoczeniu koni;

• oprowadzanki na koniach – każde dziecko uczestniczy w jeździe na koniu
lub kucyku;

• w trakcie oprowadzanki  każde dziecko ma założony kask ochronny na
głowę oraz kamizelkę bezpieczeństwa;

Poczęstunek: • kiełbaski  pieczone  z  ogniska  lub  grilla,  pieczywo,  napoje,  naczynia
jednorazowe;

• opiekunów  grup zapraszamy na kawę / herbatę;
• możliwe jest przywiezienie poczestunku przez Gości;

Transport: • na  życzenie  zamawiamy  transport  autokarem  klasy  turystycznej  w
zewnętrznej firmie transportowej;



 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

Temat 
wycieczki: FORMY OCHRONY PRZYRODY

Wiek 
uczestników:

• Szkoły gimnazja, licea

Czas 
trwania: 

• 4 godziny;

Opis
animacji:

• Wycieczka  pt.  „Formy  ochrony  przyrody”  przybliża  dzieciom  tematykę
związaną  z  ochroną  przyrody  w  Polsce.  Co  można  robić  w  Parku
Narodowym? Czego nie wolno robić w rezerwacie przyrody? Która roślina
jest pod ochroną? Na te i  inne pytania znajdziemy odpowiedzi podczas
naszego spotkania. 

• Na dzieci czeka wycieczka do lasu, karty pracy gry i  zabawy, takie jak:
quizy tematyczne, krzyżówki, rebusy;

• charakter zabaw i animacji, dostosowany jest go grupy wiekowej małych
gości oraz jej liczebności;

•   

Jeździectwo: • prezentacja  Stajni  wraz  z  pogadnką  nt.  koni,  ich  żywienia,  zasad
bezpiecznego  przebywania w otoczeniu koni;

• oprowadzanki na koniach – każde dziecko uczestniczy w jeździe na koniu
lub kucyku;

• w trakcie oprowadzanki  każde dziecko ma założony kask ochronny na
głowę oraz kamizelkę bezpieczeństwa;

Poczęstunek: • kiełbaski  pieczone  z  ogniska  lub  grilla,  pieczywo,  napoje,  naczynia
jednorazowe;

• opiekunów  grup zapraszamy na kawę / herbatę;
• możliwe jest przywiezienie poczestunku przez Gości;

Transport: • na  życzenie  zamawiamy  transport  autokarem  klasy  turystycznej  w
zewnętrznej firmie transportowej;



 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

Temat 
wycieczki: KTO MA KOPYTA W LESIE

Wiek 
uczestników:

• Szkoły podstawowe, gimnazja

Czas 
trwania: 

• 4 godziny;

Opis
animacji:

• Wycieczka pt.  „Kto ma kopyta w lesie”  przenosi  dzieci  do leśnej krainy
pełnej  zwierząt  posiadających  kopyta.  Sarny,  jelenie  i  dziki  często  są
głodne i  skupiają  się  na jedzeniu,  jednak  cały  czas  muszą uważać  na
grożące im niebezpieczeństwa. 

• Na dzieci czeka wycieczka do lasu, karty pracy gry i  zabawy, takie jak:
próby  tropienia  zwierząt  kopytnych,  rozróżnianie  poroża  od  rogów,
drapieżniki i roślinożerne;

• charakter zabaw i animacji, dostosowany jest go grupy wiekowej małych
gości oraz jej liczebności;
  

Jeździectwo: • prezentacja  Stajni  wraz  z  pogadnką  nt.  koni,  ich  żywienia,  zasad
bezpiecznego  przebywania w otoczeniu koni;

• oprowadzanki na koniach – każde dziecko uczestniczy w jeździe na koniu
lub kucyku;

• w trakcie oprowadzanki  każde dziecko ma założony kask ochronny na
głowę oraz kamizelkę bezpieczeństwa;

Poczęstunek: • kiełbaski  pieczone  z  ogniska  lub  grilla,  pieczywo,  napoje,  naczynia
jednorazowe;

• opiekunów  grup zapraszamy na kawę / herbatę;
• możliwe jest przywiezienie poczestunku przez Gości;

Transport: • na  życzenie  zamawiamy  transport  autokarem  klasy  turystycznej  w
zewnętrznej firmie transportowej;



 Stajnia Celinów – Katalog wycieczek dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum

Temat 
wycieczki: POZNAJEMY DRZEWA

Wiek 
uczestników:

• Szkoły podstawowe, gimnazja

Czas 
trwania: 

• 4 godziny;

Opis
animacji:

• Wycieczka pt. „Poznajemy drzewa” przybliża dzieciom tematykę związaną
z ochroną środowiska i ekologią. Bohaterowie, zajmujący się ekologią w
codziennym życiu, potrafią zadbać o otaczającą nas przyrodę i najbliższe
środowisko.

• Na dzieci czeka wycieczka do lasu, karty pracy gry i  zabawy, takie jak:
robienie małego zielnika dendrologicznego, zbieranie owoców drzew;

• charakter zabaw i animacji, dostosowany jest go grupy wiekowej małych
gości oraz jej liczebności;  
  

Jeździectwo: • prezentacja  Stajni  wraz  z  pogadnką  nt.  koni,  ich  żywienia,  zasad
bezpiecznego  przebywania w otoczeniu koni;

• oprowadzanki na koniach – każde dziecko uczestniczy w jeździe na koniu
lub kucyku;

• w trakcie oprowadzanki  każde dziecko ma założony kask ochronny na
głowę oraz kamizelkę bezpieczeństwa;

Poczęstunek: • kiełbaski  pieczone  z  ogniska  lub  grilla,  pieczywo,  napoje,  naczynia
jednorazowe;

• opiekunów  grup zapraszamy na kawę / herbatę;
• możliwe jest przywiezienie poczestunku przez Gości;

Transport: • na  życzenie  zamawiamy  transport  autokarem  klasy  turystycznej  w
zewnętrznej firmie transportowej;
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...i to już NIE-KONIEC :)
zapraszamy na specjalne tematy sezonowe:

Święto ziemniaka

Powitanie Pani Wiosny

Wielkanocne Pisanki

Zimowe Bałwanki

Nasze olbrzymie Dynie 

Do zobaczenia w Stajni Celinów!


