
  Zajęcia w Centrum   Zajęcia na świeżym  powietrzu  

PONIEDZIAŁEK Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? 
Zima to dla zwierząt ciężki okres – rodzaj wielkiego życiowego egzaminu. Żeby
przetrwać zimę, nie wystarczą: dobre schronienie i zdrowie. Trzeba odpowiednio
wcześnie rozpocząć solidne przygotowania. Część zwierząt migruje uciekając
przez głodem i chłodem, inne zapadają w sen zimowy. Są też takie organizmy,
którym nadchodząca zima nie straszna. Pozostają aktywne, chociaż drastycznie
zmieniają dietę lub tryb życia. Warto poznać bliżej sposoby przetrwania zwierząt
w zimowej porze roku.

Czy każde zwierzę potrzebuje się schować zimą? Na zajęciach w terenie
dowiemy się jakie schronienia mają zwierzęta! Poznamy najciekawsze domy
w świecie zwierząt. Będziemy odkrywać nory, dziuple, projektować gawry,
barłogi, gniazda i inne domowiska zwierząt. Przekonamy się kto jest
najlepszym budowniczym wśród nas!  

WTOREK Biegunowe różnice czyli jak niedźwiedź z pingwinem
Podczas zajęć dzieci stworzą wspólnie mapę podłogową świata izaplanują
wspaniałą podróż w najzimniejsze i najdalsze krainy. Ustalą czas i sposób
podróży co nie będzie łatwym zadaniem biorąc pod uwagę występowanie dnia i
nocy polarnej, a także wyjątkowość środka transportu. W czasie zabawy 
 podopieczni będą tworzyć naturalne środowisko Antarktydy i Arktyki zgodne ze  
zdobytymi podczas zajęć umiejętnościami. Zajęcia skończą się podsumowaniem,  
do którego bieguna łatwiej dotrzeć i dlaczego? 

Gra terenowa „Zimowa Ekspedycja”. Biegun Północny – jeden z najbardziej
niedostępnych zakątków świata. Dzieci tego dnia zorganizują wyjątkową 
 ekspedycje, która nie będzie łatwa i wymagać będzie wiedzy i sprytu. Dzięki
odwiedzanym punktom dowiedzą się, kto dotarł tam pierwszy? Będą
zdobywać  potrzebne pomoce i materiały, które wykorzystają  podczas
kolejnych etapów „podróży”. Będą musieli dobrze poznać Innuitów, Samów i
Jakutów aby poprosić ich o miejsce w osadzie. Dowiedzą się, że warto zadbać
o nocleg, szczególnie jeśli nie jest się najlepszym w „budowaniu” igloo!  

ŚRODA Kiedy światem władały  giganty. Poznajemy zwierzęta epoki lodowcowej
Wielkie ssaki, które żyły w epoce plejstoceńskiej funkcjonowały w bardzo
trudnych warunkach klimatycznych. Zimą ziemię przykrywała gruba warstwa
śniegu utrudniając dostęp do pożywienia, wiały silne wiatry, a temperatury
mogły dochodzić do -40 stopni C. Czy wiecie, że jeden mamut zjadał dziennie ok.
180 kg pożywienia i popijał je 150  litrami wody? Zajmowało mu to ok. 18 godzin!
Tego dnia poznamy zwierzęta epoki lodowcowej i związane z nimi ciekawostki.

Nie jest łatwo wyobrazić sobie jakie żywe organizmy istniały na planecie kilka
milionów lat temu. Dlatego wspólnie spróbujemy odtworzyć tamten świat.
Zagramy w grę, która pozwoli poznać zwierzęta dalekich okresów
geologicznych. Dowiemy się czym jest i jak znaleźć skamieniałość.
Spróbujemy odczytać z niej potrzebne informacje. Będziemy badać ślady po
organizmach, które zamieszkiwały naszą planetę miliony lat temu. Bawiąc się
wspólnie zrekonstruujemy prehistoryczny świat i przebieg najważniejszych
wydarzeń w dziejach Ziemi.
  

CZWARTEK Zimowa stołówka - uczymy się dokarmiać ptaki
Każdy z nas dokarmia lub dokarmiał ptaki w przeszłości. Już najmłodsze dzieci
wiedzą, że zimą należy dokarmiać ptaki. Zajęcia mają na celu uzmysłowienie
wszystkim, którzy chcą pomagać ptakom, jak robić to prawidłowo. Poznajemy
gatunki, które zimą chętnie stołują się w karmnikach. Nauczymy się je
rozpoznawać - zabawa specjalnymi maskotkami-ptaszkami. Dzieci dowiadują się
jak dokarmiać ptaki, żeby im pomóc, a nie zaszkodzić! A jak ptaki radzą sobie bez
pomocy człowieka? Co jedzą w naturze i po czym poznać co jada dany gatunek,
nawet jeśli go nie znamy? Podczas zajęć zastanowimy się czy powinniśmy
wspierać ptaki w tym trudnym dla nich okresie i dlaczego ptaki są tak ważne.

Mróz… a w ptasim świeci ciągle coś się dzieje. Warto wyjść na spacer i
zobaczyć, jakie ptaki zostałynami na zimę i jak sobie radzą. Niektóre ptaki
poleciały gdzie jest cieplej. Wrócą do nas wiosną. Te, które zostały, chętniej
niż w cieplejsze pory roku towarzyszą ludziom, bo przy nich łatwiej o coś do
jedzenia. Zimą, ptaki stają się mniej skryte i pozwalają się obserwować z
mniejszej odległości. Jakie zimowe ptaki zobaczymy, jeśli będziemy uważnie
się rozglądali? Na pewno będzie okazja, żeby z bliska przyjrzeć się barwnym
piórkom sikor bogatek i modraszek, czarnej szacie poważnego pana kosa z
efektownym żółtym dziobem. Zaobserwujemy ptaki, których nie ma u nas
latem - gile i jemiołuszki. Przylatują do nas z Dalekiej Północy, gdzie zima jest
znacznie sroższa niż w Polsce. Tego dnia uważnie będziemy obserwować
otoczenie – w parku.

PIĄTEK  Zwierzęta w mieście. Poznajemy dzikie zwierzęta mieszkające w mieście
W naszej najbliższej okolicy, bez względu na to czy mieszkamy w  mieście, czy na
wsi, żyje ogromna ilość różnych zwierząt. Często nie zwracamy na nie uwagi, bo
są zbyt małe lub zbyt dobrze się przed nami ukrywają. Poznamy bogactwo
zwierzęcego świata żyjącego w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Warunki, w
jakich te zwierzęta żyją. Dlaczego ten temat jest ważny? We Wrocławiu żyje
mnóstwo nieoswojonych zwierząt i nietrudno o spotkanie z nimi.

W miastach tuż pod naszym nosem tętni życiem świat równoległy,
zamieszkany nie tylko przez karaluchy, szczury i gołębie, ale też przez lisy,
wiewiórki, jeże, a nawet papugi! Jednez nich można łatwo dostrzec, innych
trzeba poszukać. Obserwowanie zwierząt może być pasjonującym zajęciem!
Tego dnia pobawimy się w tropienie aby lepiej poznać otaczający nas świat.
  

ZIMA Z PRZYRODĄ
(20-24 lutego)

Ramowy plan dnia:
8.00 - 9.00 - przyjmowanie dzieci
9:00 –10:00 - zajęcia programowe wprowadzające w tematykę dnia
10:00–10:30 - śniadanie 
10:30 – 14.00 - realizacja programu "słonecznego" lub "deszczowego"
14:00 –14:45 - obiad i odpoczynek
14:45 –16:00 - warsztaty przyrodnicze - doświadczenia i eksperymenty
związane z wyjściem popołudniowym 
16.00 - 16.30 - odbiór dzieci przez rodziców, opiekunów prawnych lub
upoważnione przez nich osoby


