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FERIE  Z KOZIENICKIM PARKIEM KRAJOBRAZOWYM 

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Zespół ds. Kozienickiego Parku 

Krajobrazowego serdecznie zaprasza dzieci i uczniów na specjalnie przygotowane 

zajęcia, które  odbędą w siedzibie Parku oraz Biblioteki Pedagogicznej                            

– Filia w Pionkach, ul. Radomska 7.   

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie pod numerem (48) 612 34 41  w godz. od 8.00                              

do 16.00. Ilość miejsc ograniczona.                             

Wszyscy uczestnicy otrzymają: 

 materiały niezbędne w trakcie prowadzonych zajęć  

 wydawnictwa Kozienickiego Parku Krajobrazowego  

Proponowane tematy zajęć: 

1. Gry i zabawy przyrodnicze                                                                                               

Data i godz.-20.02.2017 r. (poniedziałek), godz. od 1100  do 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dla kogo? bez ograniczeń wiekowych.                                                                                                                                               

Opis – zdobywanie wiedzy przyrodniczej dzięki zabawie przy użyciu tablic  

interaktywnych - Labirynty wiedzy o tematyce  „Znajdź mój dom”, „Płaz czy 

gad”, „Co ze mnie wyrośnie ?”, „Rozkład śmieci w czasie”,  „Grzybobranie”, 

„Owady pożyteczne”, „Ptaki drapieżne”, wykonywanie prac plastycznych 

różną techniką.                                                                                                     

Zajęcia przeprowadzi - pracownik Kozienickiego PK.                                                                                  

2. Warsztaty przyrodnicze – „Zimowi goście”                                                                      

Data i godz.-21.02.2017 r. (wtorek), godz. od 1100  do 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dla kogo ? dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych                                                                                                                                         

Opis – zapoznanie z zasadami właściwego dokarmiania ptaków, rozpoznawanie                                                     

i wysłuchanie głosów wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce, 

wykonywanie mieszanek tłuszczowo – nasiennych oraz prac plastycznych 

przedstawiających różne gatunki ptaków.                                                                                                                                 

Zajęcia przeprowadzi - pracownik Kozienickiego PK.                                                              

       3. Warsztaty plastyczne – wykonywanie i ozdabianie kartek  

okolicznościowych                                                                                                                              

Data i godz.- 23.02.2017 r. (czwartek), godz. od 1100  do 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dla kogo? bez ograniczeń wiekowych.                                                                                           

Opis – własnoręczne wykonywanie kartek okolicznościowych: „Pozdrowienia                           

z  Kozienickiego Parku Krajobrazowego” oraz wiosennych - zdobione motywami 

przyrodniczymi.                                                                                                                

Zajęcia przeprowadzi - Pani Wiesława Kośla.                                                                        
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 4. Warsztaty przyrodnicze – „Poznajemy zwierzęta Puszczy Kozienickiej”           

Data i godz.-24.02.2017 r. (piątek), godz. od 1100  do 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dla kogo? dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych                                                                                                                                         

Opis – rozpoznawanie tropów i głosów zwierząt, wykonywanie prac plastycznych 

dowolną techniką przedstawiających różne gatunki zwierząt.                                                                                                                                        

Zajęcia przeprowadzi - pracownik Kozienickiego PK.                                                                                                                                                                                                                            

 

Serdecznie zapraszamy ! 


