Ogólnopolski projekt aktywnej kampanii edukacyjnej z punktami przedszkolnymi oraz szkołami podstawowymi
pt.: „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”
20.04-02.06.2017r.

HARMONOGRAM PROJEKTU
1.Termin nadsyłania formularzy rejestracyjnych.………..…….....................................20.04.2017r.
2. Realizacja zajęć kameralno-terenowych.…………….…...................................24.04-02.06.2017r.
3.Termin nadsyłania prac konkursowych (nagranie/makieta) …..................................05.06.2017r.
4. Obrady jury konkursu…………….…………………….…….…..................................12.06.2017r.
5. Ogłoszenie wyników konkursu………………………………….……………………..14.06.2017r.
6. Wyjazd szkoleniowy do „Farmy Iluzji” w Trojanowie

…………………………....29.09.2017r.

Charakterystyka zajęć kameralno – terenowych dla uczestników w/w projektu
zajęcia kameralne prowadzone w Ośrodku Edukacyjno
Forma prowadzenia zajęć
– Muzealnym RPN (sala przyrodnicza, sala prelekcyjna, sale
wystawowe) zajęcia w terenie.
„Przyrodniczy kalejdoskop RPN”
Temat zajęć
„Przyrodniczy kalejdoskop RPN” to pakiet edukacyjny
Opis zajęć
stworzony dla prowadzenia zajęć kameralnych i terenowych
dla najmłodszych. Zestaw tematów został tak skonstruowany,
by stworzyć szansę na poznanie i zasmakowanie
w bogactwach natury. Tematy kalejdoskopu obrazują role,
w które wcielają się dzieci. Stają się artystami, malarzami,
muzykami, architektami, odkrywcami, ornitologami,
geologami, meteorologami, botanikami i ekologami. Przy
jego opracowaniu wykorzystano zdjęcia, utwory poetyckie,
prace z przeglądów plastycznych z ogólnopolskich edycji
konkursów organizowanych przez RPN.
Różnorodność biologiczna i stojący na jej straży milusińscy
Rodzaje aktywności
(np. wyszukiwanie i rozpoznawanie realizują tematy w oparciu o hasła:
doświadczaj, poznaj, posłuchaj, zapamiętaj. Na początku
roślin, wyszukiwanie i
zajęć dzieci upodabniają się do wybranych ról
rozpoznawanie tropów zwierząt,
(m.in. malując twarze, przebierając się w stroje).
układanie puzzli, rysowanie itp.)
Przykłady aktywności dzieci:
Artyści, Meteorolodzy, Malarze, Botanicy, Ekolodzy,
Odkrywcy
 posłuchaj wiersza i powiedz jakie rośliny
i zwierzęta ukryły się w tekście. Czy potrafisz je
wymienić? Połącz obrazki
z wyrazami w tekście,
 wykonuj doświadczenia pt. Dlaczego?
np. dlaczego przedmioty mają różną barwę
a mydlane bańki są okrągłe?,
 obserwuj drzewa. Wybierz i narysuj sylwetkę

drzewa, zwracając uwagę na: koronę, korzenie,
liście i gałęzie. Przyłóż do kory drzewa stetoskop
i posłuchaj jak tętni życie drzewa. Zastanów się,
Czy dobrze jest być drzewem?,
 odkryj nazwy przedstawionych gatunków roślin
wpisując w kółku numer odpowiadający kolorze
rośliny (puzzle),
 przyjrzyj się po mikroskopem, wybranym
gatunkom roślin (babka zwyczajna, mięta polna,
cykoria podróżnik, dziurawiec zwyczajny,
rumianek pospolity). Czemu zawdzięczają swoja
nazwę? Jaki kolor maja kwiaty, sprawdź ich
zapach, poznaj dotykiem,
 rozwiąż rebus, krzyżówkę nt. „Jak zachować się
w parku narodowym”. Jak wg Ciebie można
chronić przyrodę? Czy znasz jeszcze jakieś
sposoby? Opowiedz o nich bez użycia słów ,
 przed Tobą leśna wyprawa po RPN
(gra na dużej planszy).Poruszaj się po 39
kolorowych polach, zgodnie z ilością
wyrzuconych oczek na kostce. Każde pole
to dodatkowe zadanie, spróbuj je wykonać.
Podczas wyprawy rozglądaj się uważnie, obrazek
kryje pięć tajemnic przyrody.
Czy udało Ci się odkryć wszystkie skarby
przyrody? Czy potrafisz je nazwać? Stosuj się do
kolorów pól, które odpowiadają zadaniom, np.:
kolor niebieski- naśladuj odgłos dowolnego
ptaka, tak aby wszyscy odgadli; kolor czerwony wytłumacz dlaczego chcesz być przyjacielem
przyrody; kolor żółty - powiedź cos miłego do
osoby, która siedzi z prawej strony; itd.
30 -120 min.
bezpłatnie
Do 25 osób
kwiecień-czerwiec 2017r.
ubranie i obuwie do zajęć w terenie stosownie do pory roku

Czas trwania zajęć
Opłata
Liczebność grupy (min. – max. osób)
Okres prowadzenia zajęć
Specjalne wymagania
(np. obuwie, zabezpieczenie przed
insektami)
5.Dane kontaktowe działu w parku narodowym odpowiadającym za przyjmowanie
zorganizowanych zajęć edukacyjnych pn. „ Przyrodniczy kalejdoskop RPN”
imię i nazwisko osoby do kontaktu
Aneta Dybowska
adres
Roztoczański Park Narodowy
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
telefon
084 6872 286 wew.324
e-mail
edukacja@roztoczanskipn.pl
strona www
www.roztoczanskipn.pl

