Drawieński Park Narodowy
Ferie w DPN

Ferie w DPN

Dla poznania przyrody Drawieńskiego Parku Narodowego – ferie w DPN
Dla zaspokojenia ciekawości – ferie w DPN
Na brak śniegu – ferie w DPN
Na nudę - ferie w DPN
Dla dobrego humoru – ferie w DPN
Zapraszamy na warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracowników
Drawieńskiego Parku Narodowego.

PROGRAM FERIE 2018
Czas trwania 17-19 stycznia 2018 r.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drawnie (z
pominięciem dzieci z klas I-III)

Miejsce: Sala edukacyjna DPN, teren wokół jeziora w Drawnie
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17 styczna godz. 10.00 – 14.00, prowadzi Szymon Śródecki, Jarosław
Gancarczyk, Marian Węglewski, Jerzy Papiernik.
„Jak dbać o ptaki zimą”
- Spotkanie w Sali edukacyjnej przy dyrekcji DPN, powitanie, otwarcie warsztatów.
- Prelekcja nt. dokarmiania ptaków zimą – prowadzi Szymon Śródecki.
- Budujemy karmik dla ptaków – zajęcia warsztatowe - prowadzi Jarosław
Gancarczyk, Marian Węglewski, Jerzy Papiernik. Materiał do budowy karmników
zabezpiecza DPN.

18 stycznia godz. 10.00 – 14.00, prowadzą: Ewa Wnuk Gławdel, Aleksandra
Gancarczyk.
„Dla każdego coś fajnego” – zajęcia plastyczne i warsztaty fotograficzne
- Spotkanie w Sali edukacyjnej przy dyrekcji DPN.
- Nauka origami przyrodniczego – prowadzi Aleksandra Gancarczyk
- Przyrodnicze warsztaty fotograficzne na komórkę lub prosty aparat fotograficzny –
prowadzi Ewa Wnuk Gławdel (warsztaty z kompozycji obrazu). Aparaty w telefonach
lub najlepiej proste aparaty kompaktowe (wraz z przewodami do zgrywania obrazu
na komputer) przynoszą ze sobą uczestnicy warsztatów.

19 stycznia, godz. 10.00 – 14.00, prowadzi Joanna Sanocka – Bielatko, Szymon
Śródecki.
„Eko-znaki” – teren DPN – „Drawnik”.
- Spotkanie w Sali edukacyjnej przy dyrekcji DPN.
- Przejście na „Drawnik” od dyrekcji DPN żółtym szlakiem wzdłuż jez. Adamowo
(prezentacja śladów bobrów, tropów zwierząt, głosów ptaków, opowieści o
zwierzętach zimą).
- Ognisko i pieczenie kiełbasek (kiełbaski we własnym zakresie), zakończenie
warsztatów.
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W zajęciach może wziąć udział max. 20 osób. Nabór prowadzi DPN i Szkoła
Podstawowa w Drawnie

Prosimy rodziców lub opiekunów o wydrukowanie i podpisanie
oświadczenia oraz dostarczenie dokumentu przez dziecko na pierwsze
zajęcia.- Oświadczenie- PDF (pobierz)
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3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

