OKRĘG LIGI OCHRONY PRZYRODY W KIELCACH ZAPRASZA
PAŃSTWA PLACÓWKĘ DO UDZIAŁU W WYCIECZCE

„Tropami i śladami zwierząt żyjących wokół nas ”
Trasa: Kielce- Chałupki – Lisów- Kielce

Głównym celem organizowanych przez nas przyrodniczych wycieczek edukacyjnych
jest:
1. Promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych naszego regionu w myśl
zasady „Cudze chwalicie swego nie znacie” na przykładzie Zacisza Leśnego w
Lisowie - gmina Morawica
2. Ćwiczenie i rozwijanie zmysłu wzroku,
kształcenie spostrzegawczości oraz
umiejętności obserwowania obiektów
i zjawisk przyrody
3. Kształcenie logicznego myślenia poprzez szukanie
wzajemnego związku między dostrzeganymi
obiektami i zjawiskami, porównywanie ich,
uogólnianie, klasyfikowanie, rozumowanie.
Program uczestnictwa w
edukacyjnej wycieczce przyrodniczej:
9.00 – zbiórka uczestników wycieczki przed placówką
9.00 - 9.45 – przejazd autokarem do Lisowa -,, ZOO Leśne Zacisze,,
10.00 -11.15 – zwiedzanie z przewodnikiem ZOO w Leśnym Zaciszu
11.20 -12.00 – MAT –ART udział w warsztacie muzyczno-artystycznym
12.10 – 12.20 – poczęstunek

12.20-14.00 – udział w warsztacie przyrodniczym ,,Poznajemy zwierzęta i ich zwyczaje ,,
Około 14.30 – powrót do Kielc

UWAGA;
Od 23 .05 2018 zamiast warsztatu muzyczno- artystycznego uczestnicy
wycieczek będą brać udział w warsztatach garncarskich w Chałupkach.
Koszt uczestnictwa w wycieczce 53 zł./os., w tym:
 Transport
 Bilet wstępu do ZOO
 Poczęstunek
 Warsztaty muzyczne lub garncarskie
 Warsztaty przyrodnicze
 Koszty organizacyjne (wydruk kart pracy, zakup
materiałów do prowadzenia zajęć) nagrody dla
uczestników

UWAGA!!!
Koszty wynajmu autokaru są skalkulowane na
min. 40 dzieci . W przypadku mniejszej liczby
uczestników wzrastają koszty wynajmu
autokaru pozostające po stronie uczestników
ww. imprezy.
Zasady uczestnictwa:

 dostarczenie wypełnionego potwierdzenia uczestnictwa w realizacji w/w zadania
 dostarczenie listy uczestników wycieczki edukacyjnej
 dostarczenie płytki z nagranymi zdjęciami z odbytej wycieczki edukacyjnej

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYCIECZKI
PRZYRODNICZO – EDUKACYJNEJ NA TRASIE KIELCE – CHAŁUPKI – LISÓW –KIELCE



zwiedzanie ZOO – poznawanie zwierząt z różnych regionów świata, ich zwyczaje, tropy
i charakterystyczne cechy budowy.



Warsztaty muzyczne – zabawy i animacje przy muzyce prowadzone przez Agencję MATART.

lub
 Warsztaty garncarskie w Chałupkach – zwiedzanie muzeum garncarstwa, lepienie z gliny.

 Warsztaty przyrodnicze – poznawanie zwierząt chronionych na terenie gminy Morawica
objętej Obszarem NATURA 2000 – Dolina Czarnej Nidy, przyrodnicze gry i zabawy
dydaktyczne, zajęcia plastyczno-techniczne.

Organizator:
Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Ul. Sienkiewicza 68
25-503 Kielce; Tel. 41- 343-14-42

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
Nazwa przedsięwzięcia ekologicznego o charakterze edukacyjnym : :
TROPAMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZYRODY – ORGANIZACJA PRZYRODNICZYCH
WYCIECZEK EDUKACYJNYCH PROMUJĄCYCH WALORY PRZYRODNICZOKRAJOBRAZOWE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

Nazwa jednostki – organizatora realizującego ww. przedsięwzięcie - Okręg Ligi
Ochrony Przyrody w Kielcach
Nazwa Placówki oświatowej składającej ww. Oświadczenie :
...........................................................................................................................................................

Liczba dzieci uczestniczących w realizacji w/w zadania:

..…….…….

Liczba nauczycieli (opiekunów) uczestniczących w realizacji zadania: ……………..
Ogółem liczba uczestników przyrodniczej wycieczki edukacyjnej :

Pieczątka placówki oświatowej

Termin wyjazdu: ……………………………………………

…………………

Pieczątka dyrektora

