
                          

                                               
                     ZWIERZYNIEC  przyrodnicze ferie w Strefie Bystrzaka
 

Turnus 1:  27.01 – 31.01.2019                          Turnus 2: 3.02 – 7.02.2019

Żywe skamieniałości
W przyrodzie przetrwa tylko ten, kto się zmienia. A jednak są takie organizmy, które od
milionów  lat  wyglądają  tak  samo.  Mali  przyrodnicy  poznają  sekrety  tych  unikalnych
stworzeń.  Dowiemy się  czym są  żywe  skamieniałości.  Poznamy dziobaka,  latimerię,
krokodyla i innych mistrzów przetrwania. Na koniec wyczarujemy z kamieni reliktowego
zwierzaka.
Zagrożone gatunki
Tygrysy,  goryle,  morsy,  żółwie  skórzaste...Które  gatunki  są  najbardziej  zagrożone na
świecie a które w Polsce? Mali ekolodzy zbadają dlaczego pewnych zwierząt jest coraz
mniej  i  natychmiast  ruszą  na  ratunek!  Symbolem tej  ważnej  misji  będzie  oczywiście
panda oraz własnoręcznie wykonane recyklingowe zwierzę.
Zwierzaki dziwaki
Czy antylopy mają trąby a jelonki kły? Które jaskółki pływają w ocenach? Jaki zwierzak
ma macki na nosie i usta jak malowane? Wybierzemy się w podróż, która niejednego z
Was  zaskoczy.  Nie  będą  to  jednak  opowieści  o  bajkowych  stworach.  Poznamy
prawdziwe zwierzęce dziwaki a pierwsza myśl na ich widok to: ”Niemożliwe!”. Puścimy
wodze fantazji i wykonamy własne dziwozwierzaki.
Rekordziści w świecie zwierząt
Największe,  najszybsze,  najsilniejsze,  najmniejsze.   Jedne  zadziwiają  swoją
wytrwałością,  inne  przerażają  mocą  jadu.  Potrafią  unieść  niewiarygodny  ciężar  i  są
genialnymi pływakami. Mkną jak błyskawica lub skaczą w dal.  Omówimy  prawdziwych
rekordzistów w świecie zwierząt i stworzymy swojego mistrza. 
Najlepsi przyjaciele człowieka
Zwierzęta potrafią nas uspokoić, rozweselić i zawsze mają dla nas czas. To najwierniejsi
przyjaciele  człowieka.  Są  też  takie,  które  pomagają,   leczą  lub  nawet  ratują  życie.
Poznamy bliżej  te  wszystkie  zwierzątka,  dzięki  którym nasze  życie  staje  się  lepsze.
Każde dziecko wykona dla siebie breloczek z ulubionym zwierzątkiem.

W programie:
- warsztaty przyrodnicze każdego dnia
- wycieczki: Małpi Gaj – sala zabaw , Brama Poznania, Muzeum Etnograficzne, Warsztaty robienia pizzy,
Kino
- kreatywne zajęcia plastyczne
- eksperymenty i doświadczenia

Zapisy przyjmujemy mailowo: kontakt@strefabystrzaka.pl
Adres: Strefa Bystrzaka, os.Przyjaźni 24/1a, Poznań
tel: 507 193 474, 531 186 700, 781 520 289

Koszt : 450zł za dziecko, w przypadku zapisu rodzeństwa 430 zł/dziecko

Zapewniamy:
- opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 7.30 – 16.30
-  obiad i podwieczorek, napoje (woda, herbata)
- kameralną grupę (max 15 dzieci)
- wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty
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