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Centrum Informacyjne 
KPN w Karpaczu
ul. Leśna 9, 58 – 540 Karpacz
czynne od środy do niedzieli w godzinach: 9.00- 1600

16 stycznia – 26 lutego 2017 roku
Serdecznie zapraszamy na specjalne i codzienne zajęcia feryjne w Karpaczu, które odbędą 
się w Centrum Informacyjnym KPN przy ul. Leśnej 9 od 16 I do 26 II  2017 r. w godzinach 
10:00-13:00 wg harmonogramu.  Zapraszamy również na feryjne weekendy tematyczne, które 
organizujemy w Ośrodku Edukacyjnym KPN Domek Myśliwski oraz w środy od 16 do 26 II 
2017 w godzinach 10:00-15:00. 

Ferie 
z Karkonoskim 
Parkiem Narodowym

Minimalna wielkość znaku

25 mm

6,5 mm

Karkonoski Park Narodowy   58- 570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23  www.kpnmab.pl

Specjalne zajęcia feryjne w Centrum  
Informacyjnym KPN:

1. Zimowe czary - mary
Czwartek 02 II 2017, wtorek 21 II 2017
Zajęcia warsztatowe – doświadczenia ze śnie-
giem i lodem. Jeśli chcesz zapakować ciepło, 
sprawdzić czy ze śniegu można zrobić cement 
albo piłkę lodową – zapraszamy do CI KPN!
2. Skamieniały lód, czyli historia w kryszta-
łach zaklęta
Czwartek 09 II 2017, 23 II 2017 
Czy wiesz dlaczego kryształ górski nazywany 
był kiedyś skamieniałym lodem? Czy lód jest 
minerałem? W zachwycający i pasjonujący świat 
minerałów wprowadzimy Was na zajęciach 
warsztatowych w CI KPN.
3. Zimowe impresje
Wtorek 14 II 2017
Jak zimowa przyroda może dać natchnienie,  
by stworzyć swoje własne dzieło sztuki – możesz 

przekonać się na zajęciach plastycznych  
w naszym ośrodku. Zapraszamy na zimowe 
wycinanki, malowanki, wyklejanki itp.
4. Zostań leśnym tropicielem
Wtorek 16 II 2017 
Spacer ścieżką przyrodniczą – Dolina Wilczego 
Potoku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie zwie-
rzęta odwiedzają paśnik zimą, co to jest lizawka, 
czy można spotkać muflona na karkonoskim 
szlaku, czy cietrzew mieszka w igloo  
– zapraszamy na wędrówkę!

Zajęcia feryjne w Domku Myśliwskim:

1. Rozwój turystyki w Karkonoszach
Piątek, sobota, niedziela 20-22 I 2017
Co to są sanie rogate, kogo noszono na  
lektykach, czym zajmowali się tragarze?  
Jak rozwijało się saneczkarstwo, bobsleje  
albo skoki narciarskie? 
Dowiesz się w DM.
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2. Biała śmierć, czyli zagrożenie 
lawinowe w górach
Piątek, sobota, niedziela 27-29 I 2017
Czym jest i jak powstaje lawina? Czy 
można ją przeżyć? Czy lawiny mogą 
być  korzystne dla przyrody? Aby do-
wiedzieć się tego i wielu innych rzeczy 
– zapraszamy do DM.
3. Sztuka przetrwania, czyli przysto-
sowanie roślin do życia w górach
Piątek, sobota, niedziela 03-05 II 2017
Czy rośliny specjalnie przygotowują  
się do zimy, czy łatwo im żyć w górach 
i jakie zagrożenia na nie czyhają?  
Odpowiedzi na te i inne pytanie można 
będzie uzyskać biorąc udział w prelek- 
cjach, zajęciach warsztatowych, plastycz- 
nych, pokazach filmów, quizach w DM.
4. Stary niedźwiedź mocno śpi… 
Ale czy na pewno śpi?
Piątek, sobota, niedziela 10-12 II 2017

Jak zwierzęta przygotowują się do 
zimy i jak ją później spędzają?  
Czy w Karkonoszach śpią niedźwie-
dzie? Czy cietrzewie odlatują do  
ciepłych krajów na zimę? Chcesz wie-
dzieć – zawitaj do DM. 
5. Odkryj Karkonosze zimą
Środa 15 II 2017
Spacer na rakietach śnieżnych od Świą- 
tyni Wang przez Domek Myśliwski do 
Samotni, powrót tą samą trasą lub w 
zależności od kondycji uczestników  
i warunków pogodowych przez Strze-
chę Akademicką żółtym szlakiem do 
Karpacza. 
6. Mocne uderzenie, czyli epoka 
lodowcowa w Karkonoszach
Piątek, sobota, niedziela 17-19 II 2017
Kiedy w Karkonoszach były lodowce, 
ile ich się utworzyło, jakie efekty ich 
działalności możemy zobaczyć dzisiaj? 

Po odpowiedzi na te i inne pytania  
– przyjdź do DM.
7. Bezpieczne wędrowanie
Środa 22 II 2017
Jeśli chcesz dowiedzieć się co to jest  
lawinowe ABC, zobaczyć sprzęt 
ułatwiający i sprawiający, że zimowe 
wędrówki są bezpieczniejsze, a przede 
wszystkim zastanowić się jak bez-
piecznie poruszać się zimą w górach 
zapraszamy na warsztaty w Ośrodku 
i plenerze. 
8. Historia karkonoskiego granitu
Piątek, sobota, niedziela 24-26 II 2017
Jak nazywa się, jak powstała i z czego 
jest zbudowana skała, która buduje 
większą część Karkonoszy? Czy można 
znaleźć w niej skarby? Na poszukiwa-
nie odpowiedzi zapraszamy do DM.

W razie niesprzyjających warunków pogodowych zastrzegamy sobie zmiany w programie!

Propozycje dla najmłodszych (dzieci do 9 lat):
  Bezpiecznie w górach 

Pogadanka, zajęcia warsztatowe, gry i zabawy
  Sanie rogate i inne zimowe atrakcje – nie tylko 

karkonoskie
Pogadanka o historii sań rogatych w Karkonoszach, zabawy, 
konkurencje w Ośrodku i na dworze, warsztaty plastyczne.

  Bajkowo – filmowo
Pokazy bajek i filmów przyrodniczych.

Propozycje dla starszych (dzieci od 10 lat i dorośli)
  Bezpiecznie w górach 

Prelekcja multimedialna, zajęcia warsztatowe, gry i zabawy.
  Karkonosze pod białą pierzyną

Czyli co dzieje się w świecie karkonoskiej przyrody podczas 
zimy. Prelekcja multimedialna, zajęcia warsztatowe,  
gry i zabawy. 

  Filmowo
Pokazy filmów przyrodniczych.

Codzienne zajęcia feryjne w CI KPN

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), 
• Należy zadbać o właściwy ubiór i obuwie uczestnika (wyjście w teren) oraz drugie śniadanie,
• Karkonoski Park Narodowy nie zapewnia wyżywienia dla dzieci, będzie ciepła herbata podczas przerwy,
• Oferta  nie dotyczy grup zorganizowanych.

W razie chęci wzięcia udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:   
tel. +48757000008, kom. 514 607 299 lub e-mail: cikpn@kpnmab.pl
Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, ul. Leśna 9, 58 – 540 Karpacz
Czynne od środy do niedzieli w godzinach: 9.00-16.00


