Plan zajêæ:
1. Zajêcia w Muzeum - wyk³ad, pogadanka, prezentacja multimedialna na
temat zajêæ. Prezentacja wyposa¿enia geologa. Ogl¹danie próbek ska³
znajduj¹cych siê w Muzeum.
2. Zajêcia w plenerze na szlaku „Zawilcowe Do³y”, rozpoznawanie ska³
wapiennych , ro dzajów pod³o¿a i procesów geologicznych w w¹wozach.
Pozyskiwanie eksponatów geologicznych za pomoc¹ zestawu m³odego
przyrodnika .
3.

Podsumowanie zajêæ w Pracowni Przyrodniczej w Muzeum. Praca
z mikroskopem, ogl¹danie i utrwalenie nabytej wied zy, w formie
konkursu, rozwi¹zywanie krzy¿ówki, zagadek.

?
17, 19, 20 kwietnia – „ Od nasionka do ksi¹¿ki” – zajêcia zostan¹

poprowadzone przez pracowników Nadleœnictwa Kraœnik i Wydzia³u Rolnictwa,
Leœnictwa i Œrodowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lube lskim.
Plan zajêæ:
1. Zajêcia w Muzeum - prezentacja multimedialna poruszaj¹ca aspekt
gospodarki leœnej oraz ochrony przyrody – 20-30 minut
-prezentacja urz¹dzeñ wykorzystywanych podczas pracy leœnika (klupa,
wysokoœciomierz, cechówka, numerator, ekspo naty historyczne,) – 20 minut
-prezentacja gatunków lasotwórczych na podstawie próbek znajduj¹cych siê
w Muzeum – 15 minut
2. Warsztaty terenowe :
a) Rozpoznawanie gatunków lasotwórczych przy pomocy aplikacji Lasów
Pañstwowych na smartfony „Czyj to liœæ”
b) Przeprowadzenie szacunków brakarskich na terenie parku
3. Zajêcia w Muzeum – praca z mikroskopem – rozpoznawanie szkodników
wtórnych, wykorzystanie eksponatów znalezionych w terenie.
Podsumowanie zajêæ – konkurs z nagrodami „Leœne ko ³o fortuny”
Krzy¿ówka utrwalaj¹ca wiedzê nabyt¹ podczas zajêæ.
Zajêcia „Dni zawilca” s¹ bezp³atne - zg³oszenia przyjmujemy od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach pracy Muzeum.
Tel. 81 827 10 67, 509 806 107, 506 111 513

Konkurs – „Budowa domków dla dzikich zapylaczy ”
W po³owie kwietnia 2018 r. Zespó³ Lubelskich Parków krajobrazowych og³osi konkurs na
budowê hoteli dla dzikich

zapylaczy skierowany do uczniów szkó³ podstawowych

Województwa Lubelskiego. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w po³owie

maja 2018 r. w

Muzeum w Kluczkowicach podczas zajêæ przyrodniczych „Dni pszczó³”. Szczegó³owe
informacje na temat konkursu, bêdzie mo¿na znaleŸæ siê na stronie ZLPK w Lublinie
www.parki.lubelskie.pl

