Ferie z KPN

w KCEE w Szklarskiej Porębie
MIEJSCE ZAJĘĆ: KCEE + TEREN
ZANIM WYRUSZYSZ W GÓRY…

WILKI, RYSIE I CAŁY TEN ZWIERZYNIEC…

16.01.2018 (wtorek)

23.01.2018 (wtorek), 6.02.2018 (wtorek)

Z mapą i kompasem po górach.
W góry wyruszymy i się nie zgubimy!
Nauka korzystania z kompasu i jak sobie poradzić Jak zorganizować górską wyprawę, czy można pow terenie bez kompasu – zajęcia praktyczne.
radzić sobie w terenie bez kompasu? Przekonaj się
biorąc udział w zajęciach praktycznych.
17.01.2108 (środa)
Małe, ale… czyli niebezpieczeństwa Karkonoszy, 24.01.2018 (środa)
PPP czyli podstawy pierwszej pomocy.
Karkonoska mapa skarbów
Prezentacja o niebezpieczeństwach gór i udziela- Tworzenie przyrodniczej mapy skarbów najbliżnie pierwszej pomocy w terenie.
szej okolicy – czyli gdzie jest ametystowa żyła,
18.01.2018 (czwartek), 20.02.2018 (wtorek) Skałki Bez Nazwy, 160 letni buk „Król Jerzy”,
rysiowe ścieżki.
Rakiety śnieżne – co to jest?
Rakietami w teren, czyli odkrywanie zimowych 25.01.2018 (czwartek), 13.02.2018 (wtorek)
Karkonoszy.
Przyrodniczy Sherlock Holmes….
Mikroskopy, lupy, lornetki, lunety i rozwiązywanie
przyrodniczych zagadek – badanie tego co przyniesiemy z lasu. Jak się nazywa mech, porost…
Poszukiwanie tropów jeleni i saren.

FARBĄ, PĘDZLEM I DŁUTEM
na zakończenie każdych zajęć …

Feryjni Artyści – czyli rysujemy, malujemy
i rzeźbimy.
„Karkonoskie Bałwany” – czyli śniegolepy…
jeśli będzie śnieg…
Komiks o przygodach na „Feriach z KPN”.
Wystawa prac plastycznych uczestników ferii
z KPN (rysunki, obrazy – techniki różne, pla
stelinowe i gliniane rzeźby i płaskorzeźby...)

UWAGA
Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 lat Zajęcia będą się odbywać przy zebraniu minimum 5 osób, po wcześniejszym umówieniu
się i potwierdzeniu zajęć Zajęcia są bezpłatne Karkonoski Park Narodowy nie zapewnia wyżywienia dla dzieci.
Oferta nie dotyczy grup zorganizowanych
Temat zajęć będzie ustalany na bieżąco w zależności od pogody i ilości osób.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny – tel.: 75 717 21 24
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego
ul. Okrzei 28, 58-580 Szklarska Poręba
Czynne od wtorku do niedzieli w godzinach: 9.00 -16.00

