Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz, tel. 32-415-44-05

Zajęcia prowadzone na edukacyjnej ścieżce przyrodniczej „Zielona klasa”
Zajęcia kierujemy zarówno do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół

ponadgimnazjalnych

oraz

wszelkich

grup turystycznych.

Dokładny zarys

lekcji

dostosowywany jest do poziomu umiejętności oraz wiedzy uczniów i turystów.
Do dyspozycji mamy 13 elementów z informacjami z zakresu szeroko pojętej przyrody
(w języku czeskim i polskim):
1. Element prezentujący cztery gatunki ptaków i ich gniazd.
2. Element prezentujący gatunki grzybów.
3. Element prezentujący ciekawostki dendrologiczne.
4. Element prezentujący fenologiczne pory roku.
5. Element edukacyjny z wyciętymi otworami na piłki -gra sprawnościowa połączona z wiedzą
przyrodniczą.
6. Element edukacyjny przedstawiający rozkład śmieci w czasie.
7. Element edukacyjny z tablicami obrotowymi przedstawiający owoce lasu.
8. Element edukacyjny służący do badania przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku.
9. Element edukacyjny pokazujący jak policzyć kalorie.
10. Element edukacyjny – puzzle.
11. Element edukacyjny do pamiątkowych zdjęć – fotoklik.
12. Tablica edukacyjna na blasze – rośliny miododajne.
13. Element edukacyjno-zabawowy – skocznia.
Przy każdym z elementów osoba prowadząca udziela potrzebnych informacji, żeby móc
z nich skorzystać oraz prowadzi pogadankę. Osoby z grupy są odpowiednio angażowane w zajęcia
tak, by nie był to jedynie wykład przyrodniczy, ale nauka połączona z praktyką. Na terenie
„Zielonej klasy” znajduje się również wiata wypoczynkowa, z której grupy zawsze mogą
skorzystać.
W celu uzgodnienia terminu zajęć, proszę kontaktować się z p. Agatą Ociepską, która
prowadzi wszystkie zajęcia. Jeśli grupa posiada tłumacza czeskiego, istnieje możliwość
zorganizowania zajęć w języku czeskim. Kontaktować się można pod numerem telefonu 32-41544-05 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 7:00 – 15:00 lub za pomocą adresu mailowego: arboretum.raciborz@interia.pl
Wszystkie zajęcia są nieodpłatne.
„Zielona klasa” powstała w ramach projektu pt. „Poznajemy piękno arboretów”
nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000803, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu INTERREG
V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

