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Wycieczki do Zoo. 
 
Program. 
 
Czas trwania: dwie godziny. 
 
1. Spotkanie przy wejściu do ZOO o godzinie 8.30– tutaj rozpoczynamy naszą wycieczkę. 
Omawiamy plan i zasady wycieczki, po czym przechodzimy do sali edukacyjnej. 
2. Głaskanie jaszczurki Gabrysi - gekona lamparciego - niewielkiej jaszczurki  
przypominającej ubarwieniem lamparta. Jej mięsisty ogon to odpowiednik wielbłądziego 
garbu, w którym przechowywane są zapasy tłuszczu na "ciężkie czasy" 
3. Bliskie spotkanie z pancernikiem. Niesamowity mieszkaniec południowej Ameryki, który w 
chwili zagrożenia zwija się w kulkę przypominającą Transformersa. Odrobina cierpliwości 
jednak wystarczy, aby zwierzątko rozwinęło się ukazując przesympatyczny pyszczek, 
dociekliwe oczka i ostre pazurki na przednich łapkach, którymi wygrzebuje z ziemi larwy 
smakowitych owadów. 
4. Wąż na szyi – tylko dla odważnych! Widoczny z daleka czerwono czarno-biały wąż, 
lancetogłów mleczny, udaje jadowitego węża koralowego. To przebiegły cwaniaczek, który 
podszywa się pod swojego jadowitego krewnego, aby wszyscy obchodzili go z daleka i 
zostawili w spokoju. W rzeczywistości jest całkowicie nieszkodliwy, bezbronny i sympatyczny. 
5. Goryle - niewielkie stado 3 samców, któremu przewodzi ogromny i okazały szesnastoletni 
Azizi. Ma pod opieką młodszego o sześć lat Bwanę i siedmioletniego drobniutkiego Wikinga. 
Czasem chłopaki kłócą się między sobą, lecz najwięcej czasu zajmuje im jedzenie i spanie 
6. Karmienie kuca - kucyk z utęsknieniem czeka na kawałki suchego chleba, lecz trzeba mu je 
podawać bardzo ostrożnie, gdyż kucyki są dość gwałtowne. Zniecierpliwione opieszałością 
karmiącego mogą ugryźć! 
7. Owieczki przy placu zabaw - Lucyna i Marynia to dwie najlepsze przyjaciółki. Pobekują 
radośnie na widok zbliżających się dzieci wiedząc, że za chwilę dostaną coś smakowitego, czyli 
specjalnie dla nich przeznaczony granulat. 
8. Poczęstunek w restauracji w słoniarni + kolorowanki i chwila wytchnienia. 
 
Po zakończonej wycieczcie (około 2 godzin) uczestnicy mogą spędzić w ZOO tyle czasu, na ile 
tylko mają ochotę. 
 
Maksymalna liczebność grupy - 12 dzieci (plus do 8 opiekunów). 
 
Nad grupą opiekę sprawuje pracownik merytoryczny ZOO oraz pracownik Fundacji Pomoc 
Autyzm. 


