
OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2019/2020

 Drodzy nauczyciele!
 Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty edukacyjnej ZOO Lubin - Centrum 
Edukacji Przyrodniczej w Lubinie w nowym roku szkolnym 2019/2020. Przygotowaliśmy kilka 
nowych propozycji tematycznych, aby każdy znalazł coś dla siebie. Poniżej przedstawiamy 
tegoroczne propozycje zajęć edukacyjnych. 
 Stopień trudności poszczególnych zajęć dostosowany jest do grupy wiekowej uczniów 
(m.in. nabytych umiejętności oraz zaawansowania wiedzy przyrodniczej)!
 

Do zobaczenia w ZOO!

ROK SZKOLNY 2019/2020

WAŻNE INFORMACJE

• Zajęcia zawarte w ofercie edukacyjnej trwają najczęściej 1 godzinę zegarową.
• Czas ten może ulec zmianie, w zależności od tematu oraz zaangażowania grupy.
• Maksymalna liczba uczestników w grupie wynosi 25 osób (dla przedszkolaków) oraz jedna 
klasa (pozostałe placówki).
• Pierwsze zajęcia w danym dniu rozpoczynają się o godzinie 9:00.
• Pracownicy Centrum Edukacji Przyrodniczej odpowiedzialni są jedynie za realizację tematu 
zajęć, natomiast za bezpieczeństwo grupy odpowiedzialny pozostaje nauczyciel, tak więc 
w celach wychowawczych obecność nauczyciela lub opiekuna jest obowiązkowa.
• Zgłoszenia na zajęcia edukacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą telefoniczną. 
• W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty edukacyjnej oraz zapisów na 
zajęcia prosimy kontaktować się z Panią Iwoną Skrypin, tel.: +48 734 170 991 (najlepiej z co 
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem).



ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Zimowe trudności – Zajęcia poświęcone zimowej faunie. Podczas zajęć dzieci poznają różne 
sposoby na zimowe troski zwierząt oraz nauczą się prawidłowo pomagać m.in. ptakom i ssakom 
podczas mrozów.
2. Mamucie sprawki – Zajęcia o tematyce zlodowaceń plejstoceńskich. Dzieci poznają czasy, 
kiedy mamuty, smilodony i jelenie olbrzymie przeżywały ciężkie chwile oraz postarają się pomóc 
mamutom w ucieczce przed lądolodem. 
3. Co ze mnie wyrośnie – Owadzi świat okiem larwy. Zajęcia poświęcone bioróżnorodności 
entomologicznej otaczającego terenu. Dzieci poznają grupę systematyczną, jaką są owady, ich 
podstawowe cechy charakterystyczne oraz środowisko życia.
4. Z perspektywy żaby – Zajęcia poświęcone biocenozie stawu. Dzieci poznają biotop jakim jest 
staw, nauczą się podstaw o faunie i florze słodkowodnej.
5. W poszukiwaniu dinozaurów – Zajęcia poświęcone dinozaurom i erze mezozoicznej. Dzieci 
poznają dzieje Ziemi i chronologię wydarzeń prehistorycznych.
6. Ptasie wędrówki – Zajęcia poświęcone ptakom oraz ich migracjom. Dzieci poznają budowę 
ptasiego skrzydła oraz rodzaje piór. 
7. Taka alpaka – Zajęcia poświęcone alpakom. Dzieci poznają podstawy hodowli alpak oraz uczą 
się o tym, co alpaka lubi, a czego nie znosi.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Tematyka zajęć ustalana indywidualnie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.


