
 RYMOWANIE w ZOO

Podczas spaceru z edukatorem poczytamy znane 
wierszyki i fraszki o mieszkańcach zoo i dowiemy się ile w nich
prawdy, a ile bajek :)

Zwierzęta które poznacie to : 

DLA

Najmłodszych zapraszamy na zabawę edukacyjną,

podczas której poznacie egzotyczne zwierzęta.

PRZEDSZKOLAKÓW

Pingwin

Zebra

Żyrafa

Słoń

Lew



Tropem zwierząt Afryki

Co łączy nas z szympansem?

Lekcja w ramach wspólnego spaceru po zoo wraz z edukatorem.
Edukator zwraca uwagę na cechy charakterystyczne zwierząt,
uwrażliwia na obserwację ciekawych zachowań oraz wyjaśnia rolę
niesamowitych przystosowań do życia.

Do wyboru 3 ciekawe tematy : 

Poznacie mieszkańców czarnego lądu, wśród których znajduje się 3
rekordzistów – NAJwiększy, NAJwyższy i NAJszybszy spośród
wszystkich zwierząt lądowych.

Dowiecie się więcej o naszych krewnych tych najbliższych oraz tych
dalszych, ich diecie, złożonych zachowaniach społecznych oraz
problemach z jakimi mierzą się te gatunki w środowisku naturalnym.

ZAJĘCIA TERENOWE

DLA

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH



Supermoce wśród zwierząt

Mrozy, susze, życie pośród drzew, piasków pustyni lub wysokich

gór - dowiecie się więcej o supermocach, które wykształciły

zwierzęta by skutecznie polować oraz przetrwać trudne warunki 

i zmieniające się pory roku.

Zabawa, edukacja i rywalizacja!

Uzbrojeni w pomocnicze mapki i zestaw pytań wyruszycie 

w poszukiwaniu odpowiedzi, które pomogą rozwiązać zagadkę. Grupę

podzielcie na 2 drużyny.

Przed wizytą w zoo, pobierz i wydrukuj kartę z pytaniami oraz

mapkę. Edukator przywita was i wyjaśni zasady zabawy. Po

zakończonej grze prowadzący podsumuje zabawę i wręczy drobny

upominek dla uczestników.

GRA TERENOWA

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA



W zajęciach terenowych uczestniczyć może grupa od 10 do 25 osób. 
Jeśli jest was więcej, podczas rezerwacji podzielimy uczestników na mniejsze grupy i każdej
przydzielimy osobnego edukatora.
W grze terenowej ilość uczestników jest nieograniczona.

1.Wybierz dogodny termin
 Zajęcia edukacyjne odbywają się cały rok, w dni powszednie o godz. 9:30 oraz 11:00. 
2.Wybierz rodzaj i temat zajęć

Co zrobić 
aby wziąć 

udział 
w zajęciach

3.Zarezerwuj termin

Terminy można rezerwować telefonicznie    +58 552 00 41 wew 122 
lub mailowo na adres edukacja@zoo.gda.pl
Podczas rezerwacji podaj również nazwę szkoły/instytucji/organizacji, ilość i wiek
uczestników oraz kontakt do opiekuna grupy.

Do ZOObaczenia!

4.Przed zarezerwowaniem terminu koniecznie zapoznaj się z regulaminem! 
Zajęcia edukacyjne są bezpłatne, warunkiem uczestnictwa jest zakup biletu wstępu
do zoo, według bieżącego cennika
                               dostępnego na 

w

zoo.gda..pl

@zoogdansk

/zoogdansk

@zoogdansk

?


