
 

 

 

we Władysławowie 

Nadmorski Park Krajobrazowy 
Oddział Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 

 
Błękitna Szkoła we Władysławowie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na nieodpłatne warsztaty 

ekologiczne. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich placówek przedszkolnych z powiatu puckiego. Czas trwania 
warsztatu wynosi około 45 min. Warsztaty mogą odbyć się w Państwa placówce lub w naszej siedzibie. 

 
Oferujemy następujące tematy zajęć:  
 

1. "Spotkanie z głosami ptaków" –  NOWE ZAJĘCIA 
W czasie zajęć dzieci nauczą się rozpoznawać gatunki najpospolitszych ptaków jakie można spotkać w 
naszym otoczeniu. Dowiedzą się gdzie zakładają gniazda i jak śpiewają. Zabawimy się w 
dopasowywanie ptaków do miejsc gdzie można je spotkać i obejrzymy je z bliska na modelach. 
Na zakończenie zajęć przy ładnej pogodzie wyjście przed budynek przedszkola aby posłuchać co 
śpiewa wokół nas. 
 

2. "Dokąd, jak i dlaczego wędrują nasze ptaki?" 
W programie: Dzieci dowiadują się skąd ptaki wiedzą, że czas na wędrówkę? Jak wędrują drobne 
ptaki wróblowate, a jak np. bociany czy żurawie? Gdzie te ciepłe kraje i w jakich kierunkach wędrują 
poszczególne gatunki? Wszystkie informacje przekazywane są podczas zabawy w której dzieci mogą 
same "sprawdzić" jak wędrują ptaki czy własnymi nogami po mapie zawędrować do południowej 
Afryki razem z jaskółką. 
 

3. "Jak zwierzęta przygotowują się do zimy"  
W programie: Kto zbiera zapasy i jakie? Kto zasypia na zimę i gdzie? Dzieci dowiadują się co robi zimą: 
kret, jeż, wiewiórka, borsuk, niedźwiedź i sójka. Samodzielnie wyposażają dziuplę wiewiórki, kładą 
spać jeża, wchodzą do gawry niedźwiedzia czy nory borsuka, tworzą podziemne mieszkanie dla kreta, 
a także ukrywają z sójką orzechy. 

 
4. „Karaluchy pod poduchy”– dotknij a nawet przytul 

Rodzaje i budowa owadów. Rola owadów w przyrodzie i życiu człowieka, zwyczaje owadów. Na 
zajęciach można zobaczyć żywe okazy owadów.  
 

 
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 
 


