Plan zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich
I Wstęp: ok. 10 – 20 min.
1. Przyjazd grupy. Autokar zatrzymuje się na parkingu przy wieży obserwacyjno- widokowej.
2. Organizacja zajęć. Grupa wraz z bagażami udaje się do drewnianej wiaty z paleniskiem.
Jest to miejsce odpoczynku w czasie przerwy w zajęciach; tu na koniec zajęć można spożyć
posiłek przy ognisku. Po wyjściu z wiaty nauczyciele dzielą uczestników zajęć na dwie
grupy, ponieważ zajęcia na terenie ośrodka odbywają się na zmianę w dwóch grupach.
II Realizacja – ok. 2,5 – 3 godz.
1. Zajęcia na terenie ośrodka ok. 1 godz. 30 min.:
Grupa I: 1) zajęcia w ogrodzie dendrologicznym (rozpoznawanie rodzimych
gatunków drzew i krzewów iglastych; ciekawostki dendrologiczne w zależności od
pory roku) lub zajęcia w sali konferencyjnej (film, prezentacja na wybrany temat lub
inne zajęcia/warsztat); 2) wejście na taras widokowy wieży i obserwacja krajobrazu przez
lunety i lornetki.
Grupa II – zajęcia z leśnikiem w salach wystawowych o tematyce przyrodniczoleśnej. Tematyka sal wystawowych: gospodarowanie lasem, ochrona lasu i ochrona
przyrody w lasach, drewno jako supersurowiec, geologia oraz kulturotwórcza rola
lasu.
2. Przerwa: 10 – 15 min.
3. Zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej „Na Wąwozach” ok. 1 godz.
Tematyka: 1) zagadnienia przyrodnicze dotyczące ekosystemu lasu; 2) zagadnienia
dotyczące działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych.
III Podsumowanie – ok. 30 – 40 min.
1. Ewaluacja zajęć.
2. Ognisko pod zadaszoną wiatą (prowiant własny uczestników wycieczki).
3. Odjazd grupy.
Ważne informacje dla uczestników zajęć. Obowiązuje: strój terenowy, nakrycie głowy,
wygodne, zakryte obuwie. Prosimy o zabranie: środków przeciw komarom, własnego
prowiantu, notatników i ołówków.
Odpłatność: 5 zł od uczestnika zajęć (za korzystanie z infrastruktury ośrodka).
Konieczny jest wcześniejszy kontakt opiekuna grupy z pracownikami ośrodka.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem pobytu (zasadami korzystania) na stronie
internetowej Nadleśnictwa Lubsko: www.lubsko.zielonagora.lasy.gov.pl/edukacja
Tel.: 607 133 384

