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Zajęcia w terenieZajęcia w salach i w
terenie 

Zajęcia online i inne

Leśna Szkoła
Żywe Muzeum Form
Polodowcowych
Z Nurtem Warty
Z Nurtem Wirenki
Wokół Starej Wieży

Leśna Szkoła + Muzeum
Przyrodnicze WPN
Leśna Szkoła + Salka 
Żywe Muzeum Form
Polodowcowych + Muzeum
Przyrodnicze WPN
Malowane zwierzęta

Puszczyk, czyli sowa z
sąsiedztwa
Lekcja Muzealna
Wyjazdy do szkół

Szczegóły ofert
znajdują się na 

dalszych stronach



LEŚNA SZKOŁA

ok. 2h ok. 1 km 15 zł/os. I-V SP.

Zajęcia dotyczące fauny, flory oraz
abiotycznych elementów WPN. Uczestnicy za
pomocą licznych gier i pomocy dydaktycznych
poznają elementy przyrodnicze Parku. Na
trasie zostaną przedstawione min.: sezonowe
zmiany w przyrodzie, tropy zwierząt,
znaczenie martwego drzewa w lesie oraz
historia Wyspy Zamkowej na Jeziorze
Góreckim. 

Zajęcia w terenie



ŻYWE MUZEUM FORM
POLODOWCOWYCH

ok. 3h ok. 6 km 15 zł/os.
V-VIII SP.

Omawiana jest działalność lądolodu 
i formy polodowcowe: oz, kem, morena
czołowa, jezioro rynnowe, głazy narzutowe,
obniżenie wytopiskowe i kocioł eworsyjny.
Uczestnicy poznają również legendę
związaną z WPN oraz elementy flory i fauny
Parku.

Zajęcia w terenie

I-IV szkoła
ponad pod.



Z NURTEM WARTY

ok. 4h ok. 6 km 15 zł/os.
V-VIII SP.

Malownicza trasa biegnąca wzdłuż lewego
brzegu Warty. Na zajęciach omawiana jest
rzeźbotwórcza działalność Warty, cechy rzeki
nizinnej, flora i fauna związana z tym
obszarem. W kartach pracy uczestnicy mogą
utrwalić zdobytą wiedzę podczas zajęć. 

Zajęcia w terenie

I-IV szkoła
ponad pod.



Z NURTEM WIRENKI

ok. 2,5h ok. 4,5 km 15 zł/os.
V-VIII SP.

Malownicza trasa biegnąca wzdłuż lewego
brzegu Warty. Na zajęciach omawiana jest
rzeźbotwórcza działalność Warty, cechy rzeki
nizinnej, flora i fauna związana z tym
obszarem. W kartach pracy uczestnicy mogą
utrwalić zdobytą wiedzę podczas zajęć. 

Zajęcia w terenie

I-IV szkoła
ponad pod.

Uwaga!
Program

dostępny od
marca 2023

roku.



WOKÓŁ STAREJ WIEŻY

ok. 1h ok. 1 km 15 zł/os.
IV-VIII SP.

Ścieżka dotyczy różnych typów ekosystemów
występujących w Wielkopolskim Parku
Narodowym. Omawiana też będzie szczególna
forma polodowcowa - kem, przez który
przebiega ścieżka, a także walory historyczne
miejsca.
* W pobliżu znajduje się Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie.  

Zajęcia w terenie

I-V szkoła
ponad pod.



LEŚNA SZKOŁA + MUZEUM
PRZYRODNICZE WPN 

ok. 3,5h ok. 1 km 20 zł/os.

Zajęcia w salach i w terenie 

I-VI SP.

Zajęcia dotyczące fauny, flory oraz abiotycznych
elementów WPN. Uczestnicy za pomocą licznych
gier i pomocy dydaktycznych poznają elementy
przyrodnicze Parku. Na trasie zostaną
przedstawione min.: sezonowe zmiany 
w przyrodzie, tropy zwierząt, znaczenie martwego
drzewa w lesie oraz historia Wyspy Zamkowej na
Jeziorze Góreckim. Poszerzeniu wiedzy służą
przeprowadzane przez edukatorów zajęcia 
w Muzeum Przyrodniczym oraz informacje
utrwalane w zeszycie ćwiczeń.  



LEŚNA SZKOŁA + SALKA

ok. 3,5h ok. 1 km 20 zł/os.

Zajęcia dotyczące fauny, flory oraz
abiotycznych elementów WPN. Uczestnicy za
pomocą licznych gier i pomocy dydaktycznych
poznają elementy przyrodnicze Parku. Na
trasie zostaną przedstawione min.: sezonowe
zmiany w przyrodzie, tropy zwierząt, znaczenie
martwego drzewa w lesie oraz historia Wyspy
Zamkowej. Dodatkowo uczestnicy będą
wykonywać modele ptaków (recykling
plastyczny). 

Zajęcia w salach i w terenie 

I-V SP.



ŻYWE MUZEUM FORM
POLODOWCOWYCH + MUZEUM

PRZYRODNICZE WPN

V-VIII SP.
ok. 4h ok. 6 km 20 zł/os.

Zajęcia w salach i w terenie 

I-V szkoła
ponad pod.

Omawiana jest działalność lądolodu 
i formy polodowcowe takie jak: oz, kem, jezioro
rynnowe, głazy narzutowe, obniżenie
wytopiskowe, morena czołowa i kocioł eworsyjny.
Uczestnicy poznają również legendę związaną z
WPN oraz elementy flory 
i fauny występujące na terenie Parku.
Poszerzeniu wiedzy służą przeprowadzane przez
edukatorów zajęcia w Muzeum Przyrodniczym
oraz informacje utrwalane w zeszycie ćwiczeń. 



MALOWANE ZWIERZĘTA 

Przedszkolaok. 2h ok. 200 m. 20 zł/os.

Zajęcia w salach i w terenie 

Podczas zajęć przybliżana jest tematyka związana
z zasadami panującymi w Parku. Zabawy 
w terenie pozwolą na bliższy kontakt z przyrodą
Parku. Omawiane są ssaki oraz ptaki występujące 
w Wielkopolskim Parku Narodowym. Po powrocie
z terenu, dzieci przystępują do utrwalenia
zdobytej wiedzy poprzez wykorzystanie swoich
umiejętności malarskich. 



PUSZCZYK, CZYLI SOWA 
Z SĄSIEDZTWA

ok. 40 min. brak 10 zł/os.

Podczas zajęć uczestnicy poznają sekretne
życie puszczyka, sowy będącej symbolem
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Zajęcia online

IV-VIII SP.

I-V szkoła
ponad pod.



LEKCJA MUZEALNA

ok. 1h brak
5 zł/os. + 
60 zł za 1
grupę (do
25 osób)

Zajęcia prowadzone w salach Muzeum
Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Omawiane są elementy
przyrody ożywionej jak i nieożywionej. W celu
utrwalenia zdobywanej wiedzy,
wykorzystywane są zeszyty ćwiczeń. 

Zajęcia w Muzeum
Przyrodniczym WPN

I-VIII SP.



ZAJĘCIA W SZKOLE

brak 25 zł/os.

Program zajęć dostosowany do grupy
wiekowej. Wyjazdy mogą być realizowane
w szkołach położonych w następujących
miejscowościach: Puszczykowo, Mosina,
Krosinko, Stęszew, Wiry, Komorniki i Luboń. 
*Inne miejscowości tylko w przypadku
wcześniejszego uzgodnienia wizyty
z pracownikami Centrum Edukacji
Ekologicznej. 

Wyjazdy do szkół

I-VIII SP.

I-V szkoła
ponad pod.

ok. 2h



Zachęcamy do polubienia
strony Centrum Edukacji

Ekologicznej WPN na
Facebooku oraz

regularnego zapoznawania
się z treściami
edukacyjnymi

zamieszczanymi na tym
profilu. 

https://www.facebook.com
/CENTRUM.EDUKACJI.EKOL

OGICZNEJ.WPN

Czas
trwania

zajęć

Długość
trasy

 w terenie
Cena zajęć  Grupa

wiekowa

Aby wziąć udział w
zajęciach należy

wypełnić formularz
zgłoszeniowy dla grupy.
Formularz zgłoszeniowy
jest dostępny na stronie

parku w zakładce
"Edukacja" / "Oferta

edukacyjna" / "Zajęcia w
roku szkolnym 2022/23"

 


