
Nazwa
miesiąca

Rok szkolny 2022/2023

Październik
/
listopad

 Poznaj i odkryj Babiogórski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy,
Górczański Park 

Narodowy i Tatrzański Park Narodowy.

17.10-21.10 24.10-28.10 31.10-04.11 07.11-11.11

Położenie 
geograficzne, 
powierzchnia i 
krótka historia 
Babiogórskiego 
Parku 
Narodowego-praca
z mapą

Logo/Symbol 
Babiogórskiego 
Parku Narodowego

Krótka Historia  
BPN
„Babia Góra jako 
Rezerwat Biosfery 
w programie MAP 
Człowiek i 
biosfera”

Atrakcyjne miejsca
w Babiogórskim 
Parku Narodowym:

-Najwyższy szczyt 
Babiej Góry- 
Diablak

-8 ścieżek 
edukacyjnych w  
Babiogórskim 
parku Narodowym

Fauna i Flora w 

Położenie 
geograficzne, 
powierzchnia i 
krótka historia 
Ojcowskiego 
Parku 
Narodowego

 Herb Parku 
( Nietoperz nad 
ruinami zamku 
w Ojcowie)

Geologia 
Ojcowskiego 
Parku 
Narodowego
-  Rzeźby, 
Ostańce 
wapienne 
( Maczuga 
Herkulesa,Igła 
Deotymy, 
Panieńskie 
Skały, 
Krakowska 
Skała, Rękawica.
- Liczne jaskinie 
(  w liczbie 600 )

Zabytki i 
atrakcje dostępne
dla turystów; 
-Jaskinie tj; 
Łokietka i 

Położenie 
geograficzne,powierzc
hnia i krótka historia 
Gorczańskiego Parku 
Narodowego.

Geologia 
Gorczańskiego Parku 
Narodowego ( budowa 
Gorców najwyższych 
szczytów, (wąwozy, 
osuwiska, źródła,gleby
-różne rodzaje)
 
Flora Parku – 900 
gatunków roslin 
naczyniowych, lasy-
95% powierzchni 
Parku             ( świerk,
buk, jodła)

Fauna Parku głównie 
bezkręgowce ( 1000 
gatunków
 PŁAZY- salamandra
plamista (SYMBOL 
PARKU) ,traszki 
zwyczajna,górska, 
karpacka
ptaki gatunki 
drapieżne i sowy, 
ssaki m.in.wilk, ryś, 
sarna, jeleń, dzik, 
borsuk,lis.

Położenie, 
powierzchnia i 
krótka historia 
Tatrzańskiego 
Parku 
Narodowego

 Najmłodsze i 
najwyższe góry- 
RYSY( 2499m 
n.p.m)
 Klimat i geologia
Tatrzańskiego 
Parku 
Narodowego.
-tatry wysokie, 
tatry zachodnie
-doliny,stawy( 30 
jezior)- 
Największy staw 
MORSKIE OKO
-Wodospady: 
Wodogrzmoty  
Mickiewicza, 
Wielka Siklawa
 -Jaskinie ( 650 z 
których 6 jest 
dostępna dla 
turystów)
Flora- układ 
piętrowy( regiel 
dolny, górny, 
piętro alpejskie i 
turni
Ochrona Fauny- 



Babiogórskim 
Parku Narodowym
-układ piętrowy 
roślinności
- PTAKI 
najliczniejsza 
grupa 
( skowronek,    
trznadel,sroka,boci
an biały,czajka, 
dzięcioły, sowy,, 
głuszcowate
-bezkręgowce i 
pajęczaki liczna 
grupa 
-ssaki( największy 
(niedźwiedź 
brunatny),
-płazy (traszka 
górska, salamandra
plamista, ropuchy 
szara i zielona, 
-gady( jaszczurka 
beznoga,, 
zwinka,zaskroniec 
zwyczajny, żmija 
zygzakowata
-ryby  górskich 
potoków( pstrąg 
potokowy, głowacz
pręgopłetwy)

Ciemna.
-Zamek w 
Ojcowie  i 
Pieskowej Skale 
kaplica na 
wodzie
-Muzea 
przyrodnicze 
im.Prof. Wł 
Szafera OPN, 
Regionowy 
miejski Oddział 
PTKK oraz 
zespół sakralny 
Pustelni bł 
Saomei W 
Grodzisku.

-Słynne 
szlaki:”Orlich 
Gniazd”, 
„Dolinki 
Jurajskie”
-Drewniane 
domy i wille z 
XIX i XX wieku 
w szwajcarskim 
stylu

Klimat Parku, 
potoki( Prądnik, 
Sąspówka)
 
Bogactwa flory 
Ojcowskiego 
Parku 
Narodowego 
( 1000 gatunków
roślin 
naczyniowych),fl
ora nizinna i 
górska

Bogactwa fauny 

Zabytki w Gorcach
szałasy- miejscowa 
architektura ludowa
- Kapliczka na polanie 
Jaworzynka 
Kamienicka_ Bulanda-
najstarszy zabytek 

Atrakcje
 -14 szlaków 
turystycznych, 9 
szlaków spacerowych (
109 km) 58 km 
szlaków 
rowerowych,54 km 
szlaków konnych.
- panoramy na 
atrakcyjne miejsca- 
Tatry,Babią Górę, i 
Pieniny.
- Schronisko PTTK na 
Turbaczu
 Muzeum Kultury i 
Turystyki Górskiej 
PTTK
-Obserwatorium 
astronomiczne na 
Suhorze

kozica SYMBOL 
TPN,świstak,nied
źwiedź brunatny, 
rys, wilk,orzeł 
przedni, sokół 
płochacz, halny i 
pomurnik
 Rozbudowana 
turystyka TPN- 
ZAKOPANE, 
szlaki turystyczne 
piesze, rowerowe, 
wyciągi 
narciarskie, 
nartostrady 
schronisko PTTK 
nad Morskim 
Okiem BIAŁKA 
TATRZAŃSKA, 
PORONIN
 Zabytki TPN
 Krzyż na 
Giewoncie,Pusteln
ia Brata 
Alberta,kaplica na
Wiktorówkach, 
figurka w ścianie 
zawratowej 
Turni,figurka św 
Katarzyny w 
Bramie 
Kraszewskiego, 
kaplica 
Najświętszego 
Serca pana Jezusa 
na Jaszczurówce
Atrakcje
-Muzeum 
Przyrodnicze,
-Muzeum 
Tatrzańskie 
-Najciekawsze 
doliny
(Dolina 



( 11.000 tys 
gatunków) 
Ciekawy gatunek
piżmak z 
ameryki 
północnej,  
NIETOPERZE-
17 gatunków

Ciekawostki:
-turystyka 
piesza, konna i 
rowerowa
-wspinaczka 
skałkowa
- przejażdżki 
dorożkami 
(latem) kulig z 
pochodniami 
( zimą)

Kościeliska,Dolin
a Pięciu Stawów 
Polskich, Dolina 
Roztoki,Dolina 
Rybiego Potoku, 
Morskie 
Oko,Dolina 
Chochołowska, 
Dolina Suchej 
Wody)
- Najciekawsze 
szczyty 
Kasprowy Wierch;
(kolejka liniowa i 
Obserwatorium 
meteorologiczne i 
astrologiczne), 
Rysy,Orla Perć, 
Kościelec, 
,Giewont, 
Gubałówka)

KRUPÓWKI
mieksce z ciekawa

kulturą, stylem
architektonicznym

,góralska
gwarą,strojami i

obyczajami.



Położenie geograficzne, 
powierzchnia i krótka historia 
Babiogórskiego Parku 
Narodowego-praca        z mapą

Logo/Symbol Babiogórskiego 
Parku Narodowego

Krótka Historia  BPN
„Babia Góra jako Rezerwat 
Biosfery  w programie MAP 
Człowiek i biosfera”

Atrakcyjne miejsca w 
Babiogórskim Parku Narodowym:

-Najwyższy szczyt Babiej Góry- 
Diablak

-8 ścieżek edukacyjnych w  
Babiogórskim parku Narodowym

Fauna i Flora w Babiogórskim 
Parku Narodowym
-układ piętrowy roślinności
- PTAKI najliczniejsza grupa 
( skowronek,    
trznadel,sroka,bocian 
biały,czajka, dzięcioły, sowy,, 
głuszcowate
-bezkręgowce i pajęczaki liczna 
grupa 
-ssaki( największy (niedźwiedź 
brunatny),
-płazy (traszka górska, 
salamandra plamista, ropuchy 
szara i zielona, 
-gady( jaszczurka beznoga,, 
zwinka,zaskroniec zwyczajny, 
żmija zygzakowata
-ryby  górskich potoków( pstrąg 
potokowy, głowacz pręgopłetwy)

Położenie geograficzne, 
powierzchnia i krótka historia 
Ojcowskiego Parku 
Narodowego

 Herb Parku ( Nietoperz nad 
ruinami zamku w Ojcowie)

Geologia Ojcowskiego Parku 
Narodowego
-  Rzeźby, Ostańce wapienne (
Maczuga Herkulesa,Igła 
Deotymy, Panieńskie Skały, 
Krakowska Skała, Rękawica.
- Liczne jaskinie (  w liczbie 
600 )  

Zabytki i atrakcje dostępne 
dla turystów; 
-Jaskinie tj; Łokietka i 
Ciemna.
-Zamek w Ojcowie  i 
Pieskowej Skale kaplica na 
wodzie
-Muzea przyrodnicze im.Prof.
Wł Szafera OPN, Regionowy 
miejski Oddział PTKK oraz 
zespół sakralny Pustelni bł 
Saomei W Grodzisku.

-Słynne szlaki:”Orlich 
Gniazd”, „Dolinki Jurajskie”
-Drewniane domy i wille z 
XIX i XX wieku w 
szwajcarskim stylu

Klimat Parku, 
potoki( Prądnik, Sąspówka)
 
Bogactwa flory Ojcowskiego 
Parku Narodowego ( 1000 
gatunków roślin 
naczyniowych),flora nizinna i 
górska

Bogactwa fauny ( 11.000 tys 
gatunków) Ciekawy gatunek 
piżmak z ameryki północnej,  
NIETOPERZE- 17 
gatunków

Ciekawostki:
-turystyka piesza, konna i 
rowerowa
-wspinaczka skałkowa
- przejażdżki dorożkami 
(latem) kulig z pochodniami
( zimą)

Położenie geograficzne,powierzchnia i 
krótka historia Gorczańskiego Parku 
Narodowego.

Geologia Gorczańskiego Parku 
Narodowego ( budowa Gorców 
najwyższych szczytów, (wąwozy, 
osuwiska, źródła,gleby -różne rodzaje)
 
Flora Parku – 900 gatunków roslin 
naczyniowych, lasy-95% powierzchni 
Parku             ( świerk, buk, jodła)

Fauna Parku głównie bezkręgowce 
( 1000 gatunków
 PŁAZY- salamandra plamista 
(SYMBOL PARKU) ,traszki 
zwyczajna,górska, karpacka
ptaki gatunki drapieżne i sowy, ssaki 
m.in.wilk, ryś, sarna, jeleń, dzik, 
borsuk,lis.

Zabytki w Gorcach
szałasy- miejscowa architektura ludowa
- Kapliczka na polanie Jaworzynka 
Kamienicka_ Bulanda- najstarszy 
zabytek 

Atrakcje
 -14 szlaków turystycznych, 9 szlaków 
spacerowych ( 109 km) 58 km szlaków 
rowerowych,54 km szlaków konnych.
- panoramy na atrakcyjne miejsca- 
Tatry,Babią Górę, i Pieniny.
- Schronisko PTTK na Turbaczu
 Muzeum Kultury i Turystyki Górskiej 
PTTK
-Obserwatorium astronomiczne na 
Suhorze

Położenie, powierzchnia i krótka
historia Tatrzańskiego Parku 
Narodowego

 Najmłodsze i najwyższe góry- 
RYSY( 2499m n.p.m)
 Klimat i geologia 
Tatrzańskiego Parku 
Narodowego.
-tatry wysokie, tatry zachodnie
-doliny,stawy( 30 jezior)- 
Największy staw MORSKIE 
OKO
-Wodospady: Wodogrzmoty  
Mickiewicza, Wielka Siklawa
 -Jaskinie ( 650 z których 6 jest 
dostępna dla turystów)
Flora- układ piętrowy( regiel 
dolny, górny, piętro alpejskie i 
turni
Ochrona Fauny- kozica 
SYMBOL 
TPN,świstak,niedźwiedź 
brunatny, rys, wilk,orzeł 
przedni, sokół płochacz, halny i 
pomurnik
 Rozbudowana turystyka 
TPN- ZAKOPANE, szlaki 
turystyczne piesze, rowerowe, 
wyciągi narciarskie, nartostrady 
schronisko PTTK nad Morskim 
Okiem BIAŁKA 
TATRZAŃSKA, PORONIN
 Zabytki TPN
 Krzyż na Giewoncie,Pustelnia 
Brata Alberta,kaplica na 
Wiktorówkach, figurka w 
ścianie zawratowej 
Turni,figurka św Katarzyny w 
Bramie Kraszewskiego, kaplica 
Najświętszego Serca pana 
Jezusa na Jaszczurówce
Atrakcje
-Muzeum Przyrodnicze,
-Muzeum Tatrzańskie 
-Najciekawsze doliny
(Dolina Kościeliska,Dolina 
Pięciu Stawów Polskich, Dolina 
Roztoki,Dolina Rybiego Potoku,
Morskie Oko,Dolina 
Chochołowska, Dolina Suchej 
Wody)
- Najciekawsze szczyty 
Kasprowy Wierch; (kolejka 
liniowa i Obserwatorium 
meteorologiczne i 
astrologiczne), Rysy,Orla Perć, 
Kościelec, ,Giewont, 
Gubałówka)
KRUPÓWKI  mieksce z 
ciekawa kulturą, stylem 
architektonicznym,góralska 
gwarą,strojami i obyczajami.






