Przyrodniczy rajd edukacji ekologicznej dla uczniów kl. IV-VIII
pn.:POZNAJEMY WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWOHISTORYCZNE GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Kielce, 19 września 2019

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach
zaprasza uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych z terenu miasta
Kielce do udziału
w Przyrodniczym Rajdzie Edukacji Ekologicznej pn.: Poznajemy
walory przyrodniczo-krajobrazowo-historyczne Gór
Świętokrzyskich
Rajdy edukacyjne w terenie to forma edukacji ekologicznej prezentująca praktyczne
sposoby poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego. Są one przykładem
bezpośredniego obserwowania elementów otaczającej przyrody, jej problemów oraz
powiązań i współzależności pomiędzy poszczególnymi składnikami, dostarczają uczniom
wyeliminowanego przez cywilizację, indywidualnego doświadczenia przyrodniczego.
Powstające podczas zajęć, prowadzonych w terenie, sytuacje edukacyjne umożliwiają
nauczanie całościowe, zintegrowane, dzięki czemu łatwiej rozwiązywać konkretne zadania
czy problemy związane z funkcjonowaniem przyrody. Zajęcia umożliwiają wykorzystanie
środowiska jako źródła wiedzy przyrodniczo-geograficzno-historycznej. Wpływają na
kształtowanie zmysłu obserwacji i wyrabiają wyobraźnię przestrzenną, a także uczą
praktycznych umiejętności. Uczestnicy rozszerzają i doskonalą zdobytą wcześniej wiedzę o
środowisku, jego walorach przyrodniczych, kulturowych, historycznych i estetycznych.
Analiza w terenie praw rządzących przyrodą, w łatwiejszy sposób niż obszerne opisy w
podręcznikach szkolnych, umożliwia dostrzeganie katastrofalnych zmian zachodzących w
środowisku przyrodniczym.
Głównym celem edukacyjnym rajdu ekologicznego jest:










poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki własnego regionu w myśl przesłania:
„Cudze chwalicie swego nie znacie”
poznawanie tradycji, historii i osiągnięć własnej miejscowości i regionu
dostrzeganie charakterystycznych cech rodzimego krajobrazu
rozszerzenie wiadomości z biologii, geografii, historii regionu i ekologii
poznanie różnorodności gatunków krajowej fauny i flory
poznanie czynników abiotycznych i biotycznych środowiska
porównywanie naturalnego środowiska przyrodniczego, a przekształconego w wyniku
ingerencji człowiek
poznanie miejsc pamięci narodowej w naszym regionie.
kształtowanie lokalnego patriotyzmu.

HARMONOGRAM
PRZYRODNCZEGO RAJDU EDUKACYJNEGO
DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z terenu
miasta Kielce

Godz. 8.30 – zbiórka przed szkołą.
Godz. 8.30- 9.30 Przejazd autokarami do miejsca wyjścia.
Propozycje tras:
1. Huta Szklana – Św. Krzyż – Nowa Słupia ( ok. 5 km)
2. Trzcianka - Św. Krzyż – Nowa Słupia ( ok. 6 km)
3. Grzegorzowie – Chełmowa Góra – Nowa Słupia ( ok. 8 km) czarny szlak
4. Huciska – ścieżka dydaktyczna – Nowa Słupia ( ok. 5 km)
5. Bieliny – Podlesie - Huta Szklana – Św. Krzyż – Nowa Słupia ( ok. 12 km)
wyjazd o godz. 8.00.
Godz. 9.45 – 12.00 – przejście wytyczoną dla każdego poziomu klas trasą rajdu do
Nowej Słupi pod opieką przewodników PTTK.
Godz. 12.00 – Wszystkie klasy spotykają się w Nowej Słupi.
Godz. 12.00 – 12.45 Pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Godz. 13.00 – 14.00 – Zwiedzanie Centrum Archeologicznego w Nowej Słupi:
- pokaz warsztatów – kowala, zielarki, garncarza, starodawnego wytopu żelaza
w dymarkach.
Godz. 14.00 – Zakończenie rajdu. Powrót autokarami do Kielc.
Cena 43 zł/os. a w niej: przejazd autokarem, opieka przewodnika PTTK, wstęp do
ŚPN, wejście do Centrum Archeologicznego w Nowej Słupi, pokaz warsztatów,
dymarek, zabawy przy muzyce z agencją artystyczną MAT-ART, pokaz udzielania
I pomocy, koszty organizacyjne, ubezpieczenie grupowe uczestników.

Zasady uczestnictwa
-Zgłoszenie grupy należy dokonać do 13.09.2019 r.
- Każda grupa musi posiadać kartę wycieczki .
- Na 15 uczniów obowiązuje 1 opiekun dorosły ( nauczyciel).
- Każda grupa posiada dobrze zaopatrzoną apteczkę.
- Za bezpieczeństwo i dyscyplinę uczniów na trasie odpowiada nauczyciel.
- Każdy uczeń ma ubiór dostosowany do pogody.
- Uczeń zabiera kanapki i picie we własnym zakresie.
- Chętni uczniowie zabierają we własnym zakresie kiełbasę i wszelkie dodatki – będą mogli
upiec indywidualnie kiełbasę przy rozpalonym ognisku.

NALEŻY ZABRAĆ WYGODNE BUTY, KURTKĘ PRZECIWDESZCZOWĄ,
PROWIANT, PICIE I DOBRY HUMOR!!!

Prosimy o informację zwrotną
odnośnie rezerwacji udziału
w imprezie do 13 września 2019 roku
celem rezerwacji autokaru i miejsca
warsztatów
Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszenia.
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