LEŚNE WĘDRÓWKI EDUKACYJNE
1.
Rodzinne wyprawy przyrodnicze
Leśna wyprawa dla całej rodziny to wspaniała okazja na aktywnie spędzony czas w
Kampinoskim Parku Narodowym. Podczas wyprawy z certyfikowanym przewodnikiem
będziemy odkrywać, co w Puszczy piszczy i wspólnie poszukamy odpowiedzi na
pytania:
dlaczego Puszcza Kampinoska jest wyjątkowa?
jakie zwierzęta i rośliny możemy tu spotkać (i jak je znaleźć)?
co słychać na bagnach?
czemu są tu wydmy, choć nie ma morza?
kto mieszka w ziemiance?
co jest nie tak z dwugroszówką?
i wiele, wiele innych...
Długość i czas wyprawy dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości
uczestników.
2.
Leśna gra terenowa dla przyrodników małych i dużych
Aktywnie spędzony czas w Puszczy Kampinoskiej to atrakcja dla ciekawskich małych
tropicieli. Pod okiem certyfikowanego przewodnika po Kampinoskim Parku
Narodowym nauczymy się rozpoznawać tropy zwierząt, poznawać ptaki po odgłosach,
szukać chrząszczy i motyli. Dowiemy się również, jak nie zgubić się w lesie i używać
mapy oraz kompasu.
Czas trwania: 2,5 godziny
3.
O czym szumi las? - rodzinny spacer edukacyjny
Puszcza Kampinoska to nie tylko ogromny obszar leśny, ale też teren o nieocenionym
znaczeniu przyrodniczym i historycznym. Podczas rodzinnego spaceru dowiemy się,
dlaczego powstał tu park narodowy i co jest w nim wyjątkowego. Program spaceru
został opracowany tak, aby zarówno dorośli jak i dzieci dowiedzieli się jak najwięcej o
tym terenie. Podczas spaceru opowiadać będziemy zarówno o historii tych terenów, jak
i o przyrodzie: roślinności i zwierzętach. Dla ciekawskich nasz przewodnik ma w
zanadrzu garść ciekawostek.
Długość i czas spaceru dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości
uczestników.
4.
Warsztaty edukacyjne dla dzieci
Podczas dwugodzinnych warsztatów dla dzieci realizowanych na terenie Puszczy
Kampinoskiej dowiemy się, czym są parki narodowe i po co się je zakłada. Nauczymy się
rozpoznawać liście
drzew
i tropy Rozrywkowe
zwierząt.S.A.
Dowiemy
są najbardziej dzikie
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dane leśnych przygód!
miejsca w Puszczy i stworzymy własną mapę
dane
Czas trwania: 2 godziny
dane

