
 

 

 
we Władysławowie 

Nadmorski Park Krajobrazowy 
Oddział Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

 
Błękitna Szkoła we Władysławowie zaprasza również na warsztaty on-line. Zajęcia są nieodpłatne. 

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich placówek szkolnych z powiatu puckiego.  
 

Oferujemy następujące tematy zajęć on-line: 
  

• Wiosna w świecie zwierząt  
Uczniowie podczas warsztatów zdobywają wiedzę na temat wiosennych zmian w przyrodzie. Dowiadują się m.in. 
dlaczego ptaki tak intensywnie śpiewają o tej porze roku oraz poznają zwyczaje godowe płazów i gadów. 
 

• Bałtyk – żywe laboratorium przyrody  
Zajęcia  przedstawiają wyjątkowość Bałtyku i jego przyrody wśród mórz świata. Uczniowie dowiadują się jak warunki 
przyrodnicze Bałtyku wpływają na rośliny i zwierzęta w nim żyjące.  
 

• Tajemnice porostów  
Zajęcia o biologii i ekologii porostów wraz z przeglądem najważniejszych gatunków. Uczniowie zdobywają wiedzę na 
temat występowania i znaczenia porostów w przyrodzie oraz uczą się oceniać plechę porostów pod względem 
zastosowania w skali porostowej.  
 

• Ptaki Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 
Uczniowie uczą się rozpoznawania gatunków ptaków występujących na terenie NPK. Poznają ich biologię oraz 
przystosowania do życia w różnych środowiskach. 
 

• Płaz czy gad? 
Na zajęciach uczestnicy poznają przedstawicieli polskiej herpetofauny oraz różnice w biologii płazów i gadów. 
Dowiedzą się o skomplikowanych rytuałach godowych i sposobach rozmnażania. Poznają  zagrożenia jakie dla płazów i 
gadów niesie rozwój cywilizacyjny i dowiedzą się jak chronić te niezwykłe zwierzęta.  
 

• Nasze nietoperze 
Podczas zajęć uczestnicy poznają krajowe gatunki nietoperzy. Dowiedzą się jakie niezwykłe adaptacje i zdolności 
posiadają te małe ssaki. Na czym polega echolokacja, co to jest torpor i hibernacja oraz ile wspólnego mają ze sobą 
wampiry i nietoperze.  

 
• Na mokradłach 

Uczniowie poznają pojęcie mokradeł, ich znaczenie w przyrodzie, typy torfowisk, metody ich ochrony. Uczą się 
rozpoznawać wybrane gatunki roślin rosnących na podmokłych terenach.  
 
 
 
Chętnych do udziału w zajęciach prosimy o kontakt z pracownikami Błękitnej Szkoły. 
 
KONTAKT: 
Błękitna Szkoła we Władysławowie 
ul. Merkleina 1 
84-120 Władysławowo 
 
Patrycja Boszke 531 375 224                                                
Lucyna Bizewska 531 368 104 
e-mail:  bsk@pomorskieparki.pl 
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