Wycieczki po Ojcowskim Parku Narodowym z elementami Edukacji
Ekologicznej
Zajęcia Ekologiczne na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego są wspaniałym uzupełnieniem zajęć
lekcyjnych prowadzonych w szkołach.

Wyprawa Odkrywców
Jest to wyprawa najpiękniejszym szlakiem pieszym Ojcowskiego Parku
Narodowego - ścieżką poznawczą "Jaskinia Ciemna - Góra Okopy".
Uczestnicy zajęć mogą między innymi zobaczyć:
- Jaskinię Ciemną, jedną z najobszerniejszych na Wyżynie Krakowsko Częstochowskiej;
- Jedno z najstarszych stanowisk archeologicznych w Polsce!
- Tajemnicze pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska;
- Unikalne murawy i zarośla naskalne z licznymi gatunkami
śródziemnomorskimi i stepowymi;
- Najpiękniejsze panoramy Doliny Prądnika i okolic Krakowa;
Zajęcia są okazją uzupełnienia wiedzy dotyczącej zagadnień
przyrodniczych i historycznych osobistymi doświadczeniami ucznia.
Pobudzenie jego zmysłowych i emocjonalnych doznań jest niezbędne
do lepszego zrozumienia prezentowanego w czasie zajęć szkolnych
materiału, czyniąc go abstrakcyjny i nadając znaczenie poszczególnym
zjawiskom.
Przedmiot zajęć:
Geografia: Krajobraz wyżyny wapiennej okolic Ojcowa; zjawiska
krasowe (jaskinie, skałki, wywierzyska); wyróżnienie
podstawowych form krajobrazu naturalnego oraz
przekształconego przez człowieka.
Biologia: Struktura i funkcjonowanie ekosystemu; warstwy lasu;
zróżnicowanie szaty roślinnej i fauny; zmienność warunków
siedliskowych; życie roślin w ekstremalnych warunkach; wpływ
cywilizacji na przyrodę; zależność człowieka od środowiska
przyrodniczego.
Historia: Odkrycia w jaskini; warunki życia ludzi z okresu starszej
epoki kamienia; najdawniejsze mieszkania; zdobywanie
pożywienia, ubiór i narzędzia; grody obronne; archeologia jako
metoda poznawania najdawniejszych okresów historii.
Czas zajęć: Wycieczka pół - lub całodniowa, minimum 4 godz.
Wiek uczestników: uczniowie szkoły podstawowej. Istnieje możliwość
dostosowania programu do wybranej grupy wiekowej.
Uwagi: Trasa ma charakter górski. Konieczne odpowiednie obuwie!
Zwiedzane obiekty: Jaskinia Ciemna
Cena: 28,00 zł/os
Grupa jest prowadzona przez lektora zajęć środowiskowych.
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minimum 20 os.

Informacje dodatkowe:
minimum 20 uczestników

28,00 zł/os.

W cenę wliczono:

łączny czas zajęć: około 4-5 godzin.

wynajęcia przewodnika-lektora po Ojcowskim PN na czas zajęć (1
lektor na minimum 20 uczestników),

jeden opiekun na 10 uczniów - gratis!

materiały do zajęć,

istnieje możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem
kiełbasek jak i uatrakcyjnienia wycieczki o zwiedzanie innych
obiektów na terenie Parku np. Grota Łokietka, Zamek w Pieskowej
Skale czy np. przejażdżkę wozami z sianem;

wstępy do obiektów turystycznych wg wybranego tematu zajęć,

Uwaga
Ceny nie uwzględniają przejazdu autokarem, opłat parkingowych.
Istnieje możliwość transportu autokarem jak i wynajęcia rowerów.

Organizator
Biuro Podróży
ECOTRAVEL
tel./fax. 0-12 681 36 92
rezerwacja@ecotravel.p
www.ecotravel.pl
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