Ferie z KPN 2020
KARKONOSKIE CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ KPN
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Okrzei 28
16.01. 2020
Zanim wyruszysz w góry
Z mapą i kompasem po górach.
Małe, ale …czyli niebezpieczeństwa Karkonoszy.
23.01.2020
PPP czyli Podstawy Pierwszej Pomocy
Wyprawa na rakietach śnieżnych.
30.01.2020
Karkonoskie inspiracje - Feryjni Artyści – czyli rysujemy
w terenie a potem malujemy w KCEE.
Karkonoskie Bałwany – czyli śniegolepy… jak będzie śnieg…?
06.02.2020
Przyrodnicza mapa skarbów
Co rośnie wokół nas – Czyli gdzie jest KRÓL JERZY,
ŻMIJOWE SKAŁKI, MASELNICA I ZŁOTY POTOK...
11.02.2020
Co z tym klimatem?
Klimatolog opowie nam w terenie wszystko o karkonoskim
klimacie i jego wpływie na nas…
12.02.2020
Zimowe zwyczaje owadów Jak owady przyzwyczaiły się
do życia zimową porą? Czy dysponują jakąś ukrytą mocą
pozwalającą im przespać całą zimę? A może wprost przeciwnie
radzą sobie na śniegu i lodzie?
13.02.2020
I Ty zostań leśnym detektywem! Na czas zajęć zamienimy się
w detektywa, który poszukuje pozostawionych przez zwierzęta
śladów i tropów.
18.02.2020
Lawiny w Karkonoszach
Co to jest lawina śnieżna, błotna, kamienna oraz stopnie
zagrożenia lawinowego. Przejdziemy także szkolenie lawinowe.
19.02.2020
Mrówki na podglądzie. Królowa, robotnice, żołnierze,
piastunki... to tylko niektóre role, w które wcielają się
pracowite mrówki. Przyglądając się owadom pod binokularem
poznamy szczegóły ich budowy. W terenie natomiast poznamy
miejsca życia mrówek i zobaczymy czy uda nam się jakąś
spotkać.
20.02.2020
Ptasia stołówka zimą
Podczas zajęć porozmawiamy o dokarmianiu ptaków zimą,
poznamy gatunki przylatujące do karmników i samodzielnie
wykonamy różne rodzaje karmników.

CENTRUM INFORMACYJNE KPN
W KARPACZU
ul. Leśna 9
16.01.2020
Tradycje kiszonkarskie Karkonoszy – Kisiel z owsa?
Krkonošské kyselo na żytnim zakwasie? A może bardziej
współcześnie kiszona cytryna? O tajemnicach karkonoskich
kiszonek, ich zdrowotnych właściwościach i sprawdzonych
przepisach.
23.01.2020
Śpiące drzewa.
Czy drzewa w ogóle śpią? A jeśli tak, to dlaczego? Czym
objawia się ich senność? Co by się stało, gdyby nie mogły
odpocząć? Zajęcia teoretyczne połączone ze spacerem Doliną
Wilczego Potoku w Karpaczu.
30.01.2020
Z wizytą u karkonoskiego Laboranta.
Jak zbierać, suszyć i przechowywać zioła? Jak je
wykorzystywać? Do produkcji domowych kosmetyków!
Z pomocą pospolitych karkonoskich ziół stworzymy kremy,
peelingi i sole do kąpieli.
6.02.2020
Eko-zabawki DIY.
Zrób to sam! Posegreguj śmieci i… daj im drugie życie.
Z pomocą odzyskanych materiałów stwórz swoją własną
zabawkę lub element dekoracyjny do domu.
11.02.2020
Dokarmiamy ptaki – czy, jak i kiedy?
O czym należy pamiętać, kiedy decydujemy się
na dokarmianie ptaków? Przygotujemy wspólnie proste
karmniki oraz fantazyjne przekąski dla naszych małych
skrzydlatych przyjaciół.
13.02.2020
3,2,1… Rakiety startują!
Zapraszamy na spacer na rakietach śnieżnych po zimowych
Karkonoszach. Trasa: Karpacz Świątynia Wang – Domek
Myśliwski – Kocioł Małego Stawu – Karpacz Świątynia Wang.
Start o godz. 9.30.
18.02.2020
Z wizytą u karkonoskiego Laboranta.
Jak zbierać, suszyć i przechowywać zioła? Jak je
wykorzystywać? Do produkcji domowych kosmetyków!
Z pomocą pospolitych karkonoskich ziół stworzymy kremy,
peelingi i sole do kąpieli.
20.02.2020
Eko-zabawki DIY.
Zrób to sam! Posegreguj śmieci i… daj im drugie życie.
Z pomocą odzyskanych materiałów stwórz swoją własną
zabawkę lub element dekoracyjny do domu.

DOMEK MYŚLIWSKI
18-19.01.2020 (sobota – niedziela)
Ślady i tropy zwierząt wokół nas.
Bądź bacznym obserwatorem przyrody i dowiedz się,
co niepozorne ślady mówią o zachowaniu wielu gatunków
zwierząt.
25-26.01.2020 (sobota – niedziela)
Ze szlaku do warsztatu.
Przelej swoje wspomnienia z gór na kartkę malując karkonoski
krajobraz lub utwórz z nami drobne dekoracje dla domu.
1-2.02.2020 (sobota – niedziela)
Archeologiczne ciekawostki z Sudetów i regionu.
Przeżyj podróż w czasie i zobacz jak żyli i czym zajmowali się
pradawni mieszkańcy Sudetów.
8-9.02.2020 (sobota – niedziela)
W chatce zielarza - aptekarza.
Poznaj karkonoskie przepisy na różne dolegliwości i dowiedz
się jakie jeszcze właściwości posiadają różne gatunki roślin.
15-16.02.2020 (sobota – niedziela)
W poszukiwaniu walońskich skarbów, czyli wędrówki z mapą
Kim byli Walończycy? Czego poszukiwali w Karkonoszach?
Minerałów, a może czegoś innego? Jak sporządzali swoje
mapy? Zajęcia w Domku Myśliwskim połączone z wędrówką
z mapą przez Kocioł Małego Stawu.
22-23.02.2020 (sobota – niedziela)
O pradziejach Sudetów na tle Śląska.
Odkryj dlaczego Śląsk i leżące w jego regionie Sudety,
są wyjątkowym obszarem badań dla wielu historyków
i archeologów

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 dostosowywany do pogody i ilości osób.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny
514 607 308 - Karkonoskie Centrum Edukacji
Ekologicznej KPN Szklarska Poręba
607 217 597 - Centrum Informacyjne KPN Karpacz
Domek Myśliwski
Zajęcia odbędą się w godzinach 10:00 – 13:00.

