Prezentacje multimedialne:

Zajêcia w sali i laboratorium w Oœrodku Edukacyjnym.
ok. 45 min/max. 60 osób

1. „Walory przyrodnicze Parku Narodowego „Ujœcie Warty”
2. „Historia b³ot warciañskich”
3. „Ptasie dzieci i ich domy”

(10-100 lat)

(16-100 lat)

(6-9 lat)

4. Projekcja filmu „Bagna s¹ dobre!”

( 10-100 lat)

Wycieczki, zajêcia w terenie na œcie¿kach przyrodniczych*
1. „Ptasim szlakiem”. Nauka praktycznego rozpoznawania ptaków.
Przystosowania ptaków do œrodowiska.
(2-3 godz).
2. „Œladami bobrów”. Biologia i œlady bobrów (tamy, nory, zgryzy,
¿eremia) oraz innych zwierz¹t.
(2,5-3 godz.)
3. „Na dwóch kó³kach przez Polder Pó³nocny”. Historia i przyroda
nadwarciañskich rozlewisk- zajêcia na rowerach.
(4-6 godz.)
4. „Mokrad³a”. Rola terenów podmok³ych w przyrodzie, gospodarce,
kulturze i sztuce. Obserwacja ptaków.
(1,5 - 2 godz).
5. „Olszynki”. Rola terenów podmok³ych w przyrodzie. Mieszkañcy
lasu oraz pozostawione przez nich œlady (tropy, œlady po ¿erowaniu).
Roœliny u¿ytkowe. Obserwacja ptaków.
(2,5-3 godz.)
6. „Przyrodniczy Ogród Zmys³ów”. Interaktywne zabawy i zadania.
(1 -2 godz.)

* Z powodu wysokiego poziomu wody, niektóre œcie¿ki przyrodnicze s¹ niedostêpne
przez kilka miesiêcy w roku (najczêœciej zim¹ i wczesna wiosn¹). Informacje o ich
dostêpnoœci mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej Parku lub dzwoni¹c 95 7524026.

Propozycje dla najm³odszych:
1. ¯ycie bobrów. Przystosowania do ¿ycia w wodzie i na l¹dzie.
Znaczenie bobrów. Szukanie œladów bobrów w terenie.
(7-9 lat)
2. Co ¿yje w wodzie? Badanie i poznanie pospolitych roœlin i zwierz¹t
¿yj¹cych w wodzie. (8-10 lat)
3. Na œcie¿kach owadów po¿ytecznych. Rola pszczó³ w przyrodzie.
Pszczelarstwo jako tradycja. Wykonanie œwiec z wosku.
(7-9 lat)

Czas trwania ok. 2-3 godz.

1. Poznajemy ptaki. Przystosowania do œrodowiska. Analiza
wypluwek.
(10-19 lat)
2. Migracje ptaków. Przyczyny ptasich wêdrówek. Dlaczego obr¹czkuje siê ptaki?
(11-19 lat)
3. Ptaki szponiaste. Biologia ptaków szponiastych, przystosowania
do ¿ycia.
(10-15 lat)
4. Do czego s¹ nam potrzebne mokrad³a? Œwiatowe zasoby wody.
Znaczenie terenów podmok³ych. Skutki regulacji rzek.
(10-13 lat)
5. Polskie Parki Narodowe. Najwa¿niejsze informacje o topografii,
geologii, florze i faunie Polskich Parków Narodowych .
(10-15 lat)
6. Badanie wody. Analiza jakoœci wody przy pomocy prostych metod
fizyko-chemicznych.
(14-19 lat)
7. Bezkrêgowce wodne jako bioindykatory jakoœci wody.

(10-19 lat)

8. Bezkrêgowce wodne. Rozpoznawanie jednostek systematycznych. Przystosowania do œrodowiska.
(10-19 lat)
9. Polubiæ p³azy. Rozwój p³azów i przystosowania do œrodowiska.
Odró¿nianie niektórych gatunków p³azów i ich g³osów.
(8-12 lat)
10. Roœliny wodne. Rozpoznawanie pospolitych gatunków.
Strefowy uk³ad roœlin biocenozy wodnej. Roœliny jako wskaŸniki
jakoœci wody.
(13-19 lat)
11. Zima roœlin i zwierz¹t. Sposoby przetrwania zimy. Œlady
zwierz¹t (tropy, œlady ¿erowania itp.).
(10-16 lat)
12. Gleba. Sk³ad i w³aœciwoœci gleby. Porównywanie ró¿nych
rodzajów gleb. Organizmy glebowe i ich rola w ekosystemie, w tym
w rozk³adzie ró¿nego rodzaju œmieci.
(10-16 lat)

W celu rezerwacji zajêæ prosimy o kontakt z Olg¹ Betañsk¹ lub Magd¹ M¹drawsk¹ Oko³ów telefonicznie pod numerem 95 7524026 (najlepiej w godzinach 7.30-9.00
i 13.00-15.00) lub e-mailowo na adres edukacja@pnujsciewarty.gov.pl

Cennik wybranych us³ug:
(podano tylko ceny dla grup szkolnych i akademickich)
1. Prelekcja, zajêcia w salach æwiczeñ

55 z³/godz.

2. Zajêcia w terenie, wycieczka

40 z³/godz.

3. Udostêpnienie wie¿y widokowej w Chyrzynie

2 z³/os.

4. Wynajêcie paleniska (1-2 godz.)

35 z³

OFERTA
EDUKACYJNA
PARKU NARODOWEGO
„UJŒCIE WARTY”

5. Wynajêcie sali na projekcjê filmu przyrodniczego (do 2 godz.) 25 z³

ROK SZKOLNY 2018/2019

PRAKTYCZNE INFORMACJE:
!Liczebnoœæ grupy powinna wynosiæ max. 20 osób.
!Uczestnicy zajêæ terenowych powinni posiadaæ ubiór dostosowany do

warunków pogodowych. Buty terenowe wskazane o ka¿dej porze roku.
!W celu rezerwacji zajêæ prosimy o kontakt z Olg¹ Betañsk¹ lub Magd¹

M¹drawsk¹-Oko³ów telefonicznie pod numerem 95 7524026 (najlepiej
w godzinach 7.30-9.00 i 13.00-15.00) lub e-mailowo na adres
edukacja@pnujsciewarty.gov.pl
!Zajêcia mog¹ siê odbywaæ w godzinach 8.00-15.00, w dni robocze.
!Czêœæ zajêæ z oferty realizujemy równie¿ dla niepe³nosprawnych.

Dane kontaktowe Oœrodka Edukacyjnego:
Park Narodowy „Ujœcie Warty”
Chyrzyno 1; 69-113 Górzyca
tel. 95 7524026;
e-mail: edukacja@pnujsciewarty.gov.pl
www.pnujsciewarty.gov.pl

