Edukacja ekologiczna
Oferta zajêæ
Ziemia, która rodzi kamienie
Grupa wiekowa: 14+, nauczyciele
Tematyka: g³azy narzutowe geneza i petrografia
Plan: Zjawisko zamrozu - Regiony alimentacyjne ska³ narzutowych. - Podstawowy podzia³ ska³
narzutowych. - Przyk³ady ska³ przewodnich i ich powi¹zanie z rejonem pochodzenia. - Nauka
rozpoznawania ska³ w terenie (pole uprawne, ¿wirownia, okazy przyniesione). - Znaczenie
narzutniaków w œrodowisku, kulturze Kaszubów i gospodarce. - Wykorzystanie okazów eratyków
na lekcjach (nauczyciele).

Kraina w¹wozów
Grupa wiekowa: 9+
Tematyka: geomorfologia dolin erozyjno-denudacyjnych, wiosenny aspekt fenologiczny
Plan: Wycieczka do wybranego w¹wozu na Pojezierzu Kaszubskim. - Obserwacja morfologii
strumienia, osuwisk i teras rzecznych. - Próba opisu genezy w¹wozu na podstawie spostrze¿eñ
w terenie. - Rozpoznawanie gatunków i form ¿yciowych roœlin wiosennego aspektu fenologicznego
z uwzglêdnieniem gatunków chronionych. - Obserwacja s³odkowodnego krasnorostu Hildenbrandia
rivularis

Wzgórza Szymbarskie wci¹¿ nieodkryte
Grupa wiekowa: 15+
Tematyka: formy rzeŸby m³odoglacjalnej, plejstocen na Pomorzu
Plan: Zapoznanie z osobliw¹ budow¹ geologiczn¹ Wzgórz Szymbarskich (przekrój geologiczny). Obserwacja odkrywki w Chylowej Hucie (formy szczelinowe). - Wycieczka piesza na Szwedzk¹ Górê
(wytopiska). - Wejœcie na wie¿ê widokow¹ na Wie¿ycy: rola glacitektoniki w powstawaniu form
szczelinowych Wzgórz Szymbarskich.

Pustczi, hetë, b³otka, czyli krajobraz kulturowy Kaszub
Grupa wiekowa: 9+
Tematyka: Uk³ady ruralistyczne, Dawne hutnictwo szk³a na Pomorzu, Wartoœæ wizualno-estetyczna
krajobrazu i jego ochrona, Hydrobiologia wód œródl¹dowych
Plan: Obserwacja po³o¿enia pojedynczego gospodarstwa w krajobrazie. - Warunki sytuowania
pustków w krajobrazie. - Szczególne organizmy zamieszkuj¹ce oczka polodowcowe - Rola jeziorek
wytopiskowych œrodowisku i gospodarce cz³owieka. - Wp³yw gospodarki hutniczej w XVI-XVII wieku
na krajobraz. - Sposoby oceny wartoœci krajobrazu kulturowego i jego ochrona.

Tam gdzie zaczynaj¹ siê Bory Tucholskie
Grupa wiekowa: 12+
Tematyka: plejstocen na Pomorzu, zbiorowiska roœlinne Borów Tucholskich, historia gospodarcza Polski
Plan: Granice Borów Tucholskich. - Gdzie zaczynaj¹ siê sandry Brdy i Wdy? (wizyta w kamienio³omie) Bór na piaskach - zwi¹zek pod³o¿a geologicznego z gleb¹ i roœlinnoœci¹ Borów. - Drewno, smo³a i
miód, malina - obecnoœæ cz³owieka w Borach przez wieki.
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Edukacja ekologiczna
Oferta zajêæ
Graj w zielone
Grupa wiekowa: 7+, rodziny
Tematyka: Podstawy ekologii, Nauka obserwacji przyrody, Anatomia roœlin naczyniowych
Plan: szereg gier terenowych i inscenizacji w oparciu o metody Josepha Cornella, prowadz¹cych
odkrywania natury wszystkimi zmys³ami oraz rozumienia podstawowych praw przyrody, a w szczególnoœci
roli drzew w ekosystemie, dzielenie siê w³asnymi spostrze¿eniami.

Dzikie jadalne, czy niejadalne?
Grupa wiekowa: 18+, rodziny
Tematyka: etnobotanika, zio³olecznictwo
Plan: Dlaczego dzikie roœliny jadalne s¹ zdrowsze? - Po¿ywienie g³odowe naszych przodków: prezentacja
gatunków u¿ytecznych w kuchni dawniej i dzisiaj. - Na co nale¿y uwa¿aæ i jak zachowywaæ rzadziej
wystêpuj¹ce gatunki. - Mo¿na podziwiaæ, ale nie u¿ywaæ - gatunki truj¹ce i chronione. - Wspólne
gotowanie potrawy lub smakowanie herbaty z u¿yciem dzikich roœlin.

Ogród ekologiczny
Grupa wiekowa: 7+, rodziny
Tematyka: gleboznawstwo, ekologia roœlin u¿ytkowych i bezkrêgowców, gospodarka odpadami
Plan: Jak pomagaæ naturze w tworzeniu siê ¿yznej gleby? - Kwasowoœæ gleby i jej redukcja - pomiar
kwasomierzem glebowym. - Jak zredukowaæ pobieranie metali ciê¿kich przez roœliny? - Jak samemu
stworzyæ nawóz? - Lepiej zapobiegaæ ni¿ zwalczaæ: ekologiczne metody zapobiegania szkodom
wyrz¹dzanym przez zwierzêta. - Warzywniak jak kwitn¹ca ³¹ka. - Co mo¿emy kompostowaæ? - Sposoby

Piotr Kowalewski
prowadz¹cy zajêcia
Äprzewodnik terenowy na województwo pomorskie
Äprzewodnik górski beskidzki
Äpilot wycieczek
Äinstruktor nordic walking

Specjalnoœci i zainteresowania:
Äeratyki przewodnie,
Ägeologia czwartorzêdu na Pojezierzu
Kaszubskim,

Ähistoria, jêzyk i kultura Kaszubów,
Äogrodnictwo ekologiczne,
Äfitosocjologia,
Äzio³olecznictwo
Ähistoria krajobrazu

Wykszta³cenie:
Äbiologia i geologia spec. ochrona przyrody,
Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie
Ägospodarowanie i zarz¹dzanie œrodowiskiem,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Ästudium pedagogiczne spec. geografia,
Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie

Zapraszam na stronê internetow¹:

wanoga.eu
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