
 

 
 

 

 
 

PROGRAM IMPREZY EDUKACYJNEJ 

„ZLOT BIORÓŻNORODNOŚCI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO”  

 

 Huwniki, 27 września 2019 r. 

 

10:00 – 10:15 Oficjalne rozpoczęcie imprezy, powitanie uczestników, wystąpienia 

zaproszonych gości 

 

10:10 – 10:30  Przedstawienie założeń mikroprojektu „Badacze pogranicza Wilczych 

Gór”, przedstawienie partnerów: Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, 

Fundacji Aevis oraz Stowarzyszenia EKOSKOP. Przedstawienie 

stanowisk warsztatowych 

 

10:30 – 16:00 Uruchomienie wszystkich stanowisk merytorycznych (warsztatowych) 

podczas Zlotu, przedstawienie prowadzących warsztaty, zakresu 

merytorycznego stoisk edukacji ekologicznej, a także dostępnych na 

nich atrakcji; rozejście się grup szkolnych i gości na poszczególne 

stoiska 

 

12:00 – 12:15 Ekologiczny happening „S.O.S dla bioróżnorodności” 

 

12:15 – 12:45 Przeprowadzanie oraz rozstrzygnięcia konkursów dla uczestników Zlotu 

 

16:00 – 16:45  Występ zespołu „Karczmarze” 

 

16:45 – 17:00 Podsumowanie i zakończenie imprezy edukacyjnej  

 

 

 

*w godz. 12:30 – 15:00 będzie wydawany ciepły posiłek dla uczestników Zlotu 

 



 

 
 

 

 

OPIS STOISK WARSZTATOWYCH PODCZAS IMPREZY: 

 

I. Pracownia mikroskopii. Zajęcia z mikroskopami, obserwacje obiektów botanicznych i 

zoologicznych z Wilczych Gór. 

II. Kultura z Wilczych Gór. Pracownia garncarza. Zajęcia pokazowe przedstawiające pracę 

garncarza oraz proces wytwarzania naczyń glinianych, pokaz pracy na kole garncarskim. 

III. Pracownia bioróżnorodności lasów i wód. Warsztaty dotyczące mieszkańców lasów i wód 

płynących i stojących m.in. konkurs z rozpoznawania głosów lasu, gry i zabawy dotyczące 

zoologii i botaniki oraz pokazujące skomplikowane i proste powiązania organizmów w 

ekosystemach Wilczych Gór. 

IV. Pracownia bioróżnorodności. Ptaki Wilczych Gór. Warsztaty w pracowni ornitologicznej – 

rozpoznawanie ptaków z modeli naturalnej wielkości, rozpoznawanie głosów. 

V. Nauka w Wilczych Górach. Eksperymenty, pokazy i ćwiczenia biochemiczne i biofizyczne 

pokazujące ciekawe zjawiska na styku biologii, ekologii, fizyki i chemii. 

VI. Pracownia bioróżnorodności. Dzikie i oswojone zapylacze z Wilczych Gór  - warsztaty 

dotyczące błonkówek, z pokazem gniazd, uli, pożytków, gatunków, strojów pszczelarskich, 

degustacja miodów. 

VII. Pracownia astronomiczna. Warsztaty rakietowe – budowa prostych rakiet, wystrzeliwanie 

rakiet z wyrzutni. 

VIII. Śmieci w Wilczych Górach – warsztaty „jak długo żyją śmieci” porzucone przez turystów. 

Przedstawienie problematyki śmieci pozostawianych przez turystów, warsztaty z segregacji 

odpadów. 

IX. Śmieci w Wilczych Górach - Eko-olimpiada. Gry, zabawy i konkursy zręcznościowo-

sprawnościowe uczące obowiązku zabierania odpadów ze szklaku turystycznego i dzikiej 

przyrody oraz nawykowej segregacji odpadów na terenie Wilczych Gór. 

X. Pracownia bioróżnorodności. Sędziwe drzewa. Warsztaty i ćwiczenia dotyczące ochrony 

drzew w przyrodzie, wartości ekologicznej oraz potrzeby ochrony i pielęgnacji drzew 

sędziwych na terenie Wilczych Gór. 

XI. Pracownia bioróżnorodności. Tropy i ślady. Warsztaty na temat śladów i tropów zwierząt w 

przyrodzie, rozpoznawanie tropów i śladów drapieżników z terenu Wilczych Gór. 

XII. Pracownia bioróżnorodności. Ornitolog w Wilczych Górach. Spacer ornitologiczny w okolicy 

terenów Zlotu. 

XIII. Kultura Wilczych Gór. Warsztaty rękodzieła z materiałów natury. 

XIV. Warsztaty leśników kochających drzewa – warsztaty z rozpoznawania drzew; wykorzystania 

drewna, kory i pożytków (np. owoce, żywicę, spadź) z zabawami i ćwiczeniami 

rekapitulacyjnymi, pokazem plastrów drewna, kory i liści oraz technik gospodarki leśnej. 

XV. Magiczne rośliny Wilczych Gór. Warsztaty spacerowe – rośliny magiczne i lecznicze Wilczych 

Gór, znajdowanie roślin wykorzystywanych w medycynie naturalnej. 

 


