Drawieński Park Narodowy
Tematy zajęć

Tematy zajęć
Program "Ekologia":
Cele:

Parki narodowe jako najwyższa forma ochrony przyrody,
Formy ochrony przyrody w Polsce,
Nad Drawą i Płociczną - Drawieński Park Narodowy,
Zwierzęta, rośliny i grzyby Puszczy Drawskiej,
Nasza historia czyli o przeszłości terenów nad Drawą,
Szkodnictwo w lesie - pożary, kłusownictwo,
Las,
Eutrofizacja wód - praca z zestawem do badania wód,
Problem odpadów, recykling,
Rośliny, zwierzęta - praca z przewodnikami do oznaczania gatunków,
wykonywanie zielnika,
Mikroskopowanie, wykonywanie preparatów mikroskopowych,
Porosty jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, praca ze skalą
porostową,
Bioróżnorodność
Program obejmuje prelekcję w sali edukacyjnej na wybrany wcześniej temat,
kontynuacja zajęć odbywa się w terenie. Przeznaczony dla wszystkich
zainteresowanych.

Program "Ocalmy żabie kumkanie":
Cele:
ochrona płazów i gadów w Polsce,
poznanie biologii płazów i gadów, głosy poszczególnych gatunków płazów,
poznanie okolicy,
zapoznanie z formami ochrony przyrody w Polsce,
poznanie polskich parków narodowych,
zainteresowanie fotografią przyrodniczą.
Program przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. Połączony z wycieczką
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po terenie DPN, prezentacją wykonanych dla płazów miejsc zimowania oraz
obserwacją miejsc występowania. Dla najmłodszych, po wycieczce możliwość
zorganizowania prac plastycznych – rysowanie płazów i gadów, kolorowanie
gotowych szablonów, prace z masą solną.

Program "Ochrona bociana białego":
Cele:
poznanie biologii bociana białego,
poznanie i inwentaryzacja miejsc lęgu i żerowania,
wspomaganie populacji bociana białego poprzez pomoc przy remoncie
gniazd, zakładaniu platform,
ochrona terenów podmokłych, potencjalnych żerowisk bociana białego.
Polega na obserwacji bocianów w okresie ich pobytu w gniazdach (terminy przylotu i
odlotu, ilość· młodych w gnieździe itp.), obserwacji stad z podaniem lokalizacji,
opisywaniem przypadków śmierci i kalectwa ptaków dorosłych i młodych i o ile to
możliwe podanie przyczyny, obserwacji gniazd, ich stanu technicznego, przypadków
zniszczenia gniazd i ich przyczyny.
Liczenie ma na celu oszacowanie stanu i kondycji polskiej populacji bociana białego
i jest częścią ogólnopolskiego programu PRONATURY z Wrocławia. Adresowany
głównie do młodzieży szkolnej.

Program „Przedszkolak”
Cele:
prowadzenie edukacji przyrodniczej wśród najmłodszych zgodnie z zasadą
„czym skorupka za młodu nasiąknie…”
zapoznanie z formami ochrony przyrody w Polsce,
zainteresowanie ochroną środowiska,
poznanie Drawieńskiego Parku Narodowego.
Program skierowany jest do przedszkoli położonych gminach otuliny Drawieńskiego
PN. Pracownicy DPN po wcześniejszym uzgodnieniu tematu prowadzą prelekcję
połączoną z pracami plastycznymi. Możliwe jest również wyjazd na wycieczkę po
Parku.
Szczególnie polecamy tematy dotyczące herbowego zwierzęcia – wydry jak również
zimujących ptaków, rozpoznawania drzew i pospolitych roślin okolicy, ssaków i
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ptaków z terenu Parku.
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