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Program imprezy edukacyjnej 

„Wędrówki z żółwiem”- pieszy rajd zadaniowy  

termin 29 i 30  maja 2017 r. 

 

 

Lp. Zajęcia edukacyjne 

Dzień 1 - Szkoły podstawowe 

1.  Rozpoczęcie rajdu przez grupy z miejsc wcześniej ustalonych z Zespołem ds. edukacji i 
udostępniania Parku 

2.  Piesza wędrówka grup po trasach samodzielnie opracowanych wcześniej na podstawie 
map, opisów szlaków turystycznych, wiadomości własnych i zgłoszonych do Zespołu ds. 
edukacji i udostępniania PPN. 

3.  
 

 

Obserwacje przyrodnicze na trasie rajdu, wykonanie notatek pod kątem różnorodności 
Biologicznej. 

4.  Wykonanie zadań na punktach kontrolnych, wypełnienie kart pracy. 

5.  Zakończenie Rajdu przy budynku Muzeum PPN w Starym Załuczu, wspólne dla wszystkich 
grup. Dokończenie plansz, przedstawiających trasę jaką każda grupa pokonała oraz 
gatunków roślin i zwierząt chronionych, siedlisk Naturalnych  zaobserwowanych podczas 
wędrówki po PPN. 

6.  Prezentacje grup i  ocena  ich pracy przez pracowników PPN 

7.  Wręczenie pamiątkowych nagród 

8.  Zabawy integracyjne, gry i wspólne ognisko. 

Dzień 2 - Gimnazja 

1.  Rozpoczęcie rajdu przez grupy z miejsc wcześniej ustalonych z Zespołem ds. edukacji i 
udostępniania Parku 

2.  Piesza wędrówka grup po trasach samodzielnie opracowanych wcześniej na podstawie 
map, 
opisów szlaków turystycznych, wiadomości własnych i zgłoszonych w do Zespołu ds. 
edukacji i udostępniania PPN. 

3.  Obserwacje przyrodnicze na trasie rajdu, wykonanie notatek pod kątem różnorodności 
biologicznej, 

4.  Wykonanie zadań na punktach kontrolnych, wypełnienie kart pracy. 
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5.  Zakończenie Rajdu przy budynku Muzeum PPN w starym Załuczu, wspólne dla wszystkich 
grup. Dokończenie plansz, przedstawiających trasę jaką każda grupa pokonała oraz 
gatunków roślin i zwierząt chronionych, siedlisk Naturalnych zaobserwowanych podczas 
wędrówki po 
PPN. 6.  Prezentacje grup  i ocena ich pracy przez pracowników  PPN 

7.  Wręczenie pamiątkowych nagród 

8.  Zabawy integracyjne, gry i wspólne ognisko. 

 

 


