
 

Ferie z KPN 
w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu

14 stycznia – 24 lutego  2019
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na zajęcia edukacyjne w tygo-
dniu oraz do Ośrodka Informacyjno- Edukacyjnego Domek Myśliwski w weekendy, według ustalonego harmonogramu w okresie ferii zimo-
wych 2019. Proponujemy warsztaty, pogadanki, gry i zabawy, podczas których zdobędziesz wiedzę przyrodniczą i miło spędzisz feryjny czas!

Zajęcia feryjne w Centrum 
Informacyjnym KPN
 (w godz. 10.00 – 13.00):

Zajęcia weekendowe  
w Domku Myśliwskim 
(w godz. 10.00 – 15.00):

Historia wędrówek na Śnieżkę – 19-20.01  
(sobota – niedziela)
Kiedy zaczęto wędrować po Karkonoszach?  
Zapraszamy na gawędę. 
Epoka lodowcowa w Karkonoszach  
– 26-27.01 (sobota – niedziela)
Zapraszamy do zapoznania się z formami terenu, 
które pozostały po lodowcach w Karkonoszach.
Karkonosze zimą na rakietach – 01.02 (piątek)
Trasa: Karpacz Świątynia Wang – Domek Myśliw-
ski – Kocioł Małego Stawu – Karpacz Świątynia 
Wang. Start: Karpacz Świątynia Wang, godz. 09.30
Górnictwo w Karkonoszach i okolicach  
– 02-03.02 (sobota – niedziela)
Czego poszukiwano w Karkonoszach? 
Razem powędrujemy do podziemnego świata 
karkonoskich tajemnic.
Ciekawostki w Karkonoszach – 09-10.02 
(sobota – niedziela)
Mniej znane miejsca w naszych górach: Paciorki, 
Budniki, Skalny Stół. Zapraszamy na pogawędkę. 

O czym mówią chmury? 16-17.02 
(sobota – niedziela)
Kłębiaste, pierzaste albo warstwowe – wiele 
możemy dowiedzieć się obserwując chmury, 
więc warto patrzeć w niebo. 
Przekażemy Wam informacje o czym informują 
nas ich rodzaje!
Pociągiem w Karkonosze – 23-24.02 
(sobota – niedziela)
Miłośnicy kolei opowiedzą o historii rozwoju 
sieci kolejowej w okolicach Karkonoszy. 

Zostań leśnym tropicielem - 17.01 (czwartek)
Spacer ścieżką przyrodniczą – Dolina Wilczego  
Potoku, gdzie będziemy poszukiwać tropów zwierząt.  
Mapa z wędrowcem się brata - 24.01 (czwartek)
Nauczymy się posługiwać mapą, określać jej nie-
zbędne elementy i używać jej w terenie.
Skalne obserwacje - 29.01 (wtorek)  
i 21.02 (czwartek) 
Poznaj podstawowe skały i minerały i obserwuj je 
pod binokularem.
Przyroda w mediach – 31.01 (czwartek)
Wspólnie zastanowimy się nad sensem używania no-
woczesnych technologii w górach. 
Kocham te góry! – 05.02 (wtorek)  
i 14.02 (czwartek)
Będziemy wycinać, malować, wyklejać czy też kon-
struować. Każdy stworzy kolorowe karkonoskie ser-
ce dla siebie.
Podziemny świat – 07.02 (czwartek)
Czy w Karkonoszach są jaskinie? Kim byli Walono-
wie? Zapraszamy na warsztaty.

UWaga
   Zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży w wieku 5-17 lat    Zajęcia będą się odbywać przy zebraniu minimum 5 osób    Zajęcia są bezpłatne   
  Karkonoski Park Narodowy nie zapewnia wyżywienia dla dzieci    W razie niesprzyjających warunków pogodowych zastrzegamy prawo do zmian  

w programie    Zajęcia obejmują część terenową (w okolicy budynku) oraz część stacjonarną  (w salach dydaktycznych CI KPN i DM)    Należy zadbać 
o właściwy ubiór i obuwie uczestnika (wyjście w teren) oraz drugie śniadanie    Oferta  nie dotyczy grup zorganizowanych

W razie chęci wzięcia udziału w zajęciach prosimy o kontakt  
pod numerem  tel. +48 75 700 00 08, kom. 607 217 597 lub 514 607 299 

lub e-mail: cikpn@kpnmab.pl

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, ul. Leśna 9, 58-540 Karpacz

Zapraszamy także do zwiedzania eks-
pozycji geologiczno–geomorfologicznej  
w naszym Centrum Informacyjnym KPN 
od środy do niedzieli w godzinach:  
9.00 – 16.00. 


