Wycieczka - Nadmorskie
Warsztaty Przyrodnicze
Serdecznie zapraszam uczniów
klas 7 i 8 SP6
do udziału
w Nadmorskich Warsztatach Przyrodniczych
w Kątach Rybackich
Termin: od 25-05-2020r.
Koszt :

do 29-05-2020r.

800zł

Nadmorskie warsztaty przyrodnicze to interdyscyplinarna edukacja terenowa połączona z
wypoczynkiem. Zajęcia prowadzą profesjonaliści pasjonaci, którzy na co dzień pracują w zawodach
związanych z przyrodą. Tematy zajęć dobrano tak, by młodzież poszerzyła wiedzę i umiejętności objęte
szkolnymi programami nauczania.
Profil zajęć dopasowywany jest do pory roku i warunków pogodowych w myśl zasady: nie ma złej
pogody - jest tylko nieodpowiedni ubiór!
Uczestnicy zajęć zwiedzą największą w Polsce kolonię kormoranów i poznają gatunki ptaków żyjących
nad morzem zdobędą umiejętność rozpoznawania organizmów żyjących na plaży, nauczą się rozróżniać
gatunki roślin
i zbiorowiska roślinne, w tym rośliny chronione i lecznicze, zbiorowiska szuwarowe oraz bór nadmorski
wnikną w świat fascynującej grupy ssaków - nietoperzy, nauczą się praktycznego posługiwania mapą
topograficzną poznają najprostsze metody określania zanieczyszczeń środowiska dowiedzą się, jak
powstał bursztyn, w jaki sposób się go obrabia i jak odróżnić go od bursztynu sztucznego (zajęcia
dodatkowe).
Podana cena obejmuje:
*dojazd autokarem,* zwiedzanie Torunia, *14 godzin zajęć dydaktycznych, *trzy posiłki dziennie
(od kolacji w poniedziałek do śniadania w piątek), *noclegi. (Są to niepełne cztery doby).

ZALICZKA W WYSOKOŚCI 200 ZŁ PŁATNA DO 2 grudnia 2019 r.
Pozostała kwota płatna w czterech ratach po 150 zł
( I- do 31 stycznia 2020 r.; II - do 29 lutego 2020 r. ; III - 31 marca 2020 r. ; IV - do 30 kwietnia 2020 r.)

Szczegóły i bliższe informacje u organizatora :

Anna Czernecka (sala 20)

Przykładowy plan pobytu grupy na Warsztatach (indywidualnie, dla każdej grupy plan jest inny):
Poniedziałek
18.00- kolacja
Wtorek
08.00- śniadanie
09.00-11.00- różne oblicza ochrony przyrody - początek zajęć w świetlicy
11.00-13.00- entomologia - początek zajęć w świetlicy
14.00- obiad
18.30- kolacja
Środa
08.00- śniadanie
09.00-11.00- chemia dla przyrodników - zajęcia w świetlicy
14.00- obiad
16.00-18.00- bieg na orientację - początek zajęć w świetlicy
18.30- kolacja
20.30-22.30- nietoperze - początek zajęć w świetlicy
Czwartek
08.00- śniadanie
09.00-11.00- życie na brzegu morza lub ornitologia - zajęcia w terenie, zbiórka przed ośrodkiem
14.00- obiad
14.30-16.30- bogate wnętrze ryb - początek zajęć w świetlicy
18.00- kolacja
Piątek
08.00- śniadanie, wyjazd po śniadaniu

