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OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM WIGIER  

W STARYM FOLWARKU W 2020 ROKU 

 
I. ZWIEDZANIE MUZEUM WIGIER 
 
Muzeum Wigier w Starym Folwarku jest otwarte codziennie w godzinach:  
10.00-15.00, miesi\ce letnie (lipiec-sierpień) 10.00-17.00. Ost[tnie wejście n[ ekspozycję 30 
minut przed z[mknięciem muzeum. 
Ceny biletu wstępu : bilet normalny - 14 zł, Bilet ulgowy  - 7 zł, bilet rodzinny  - 30 zł. 
Bilet ulgowy przysługuje: uczniom i studentom, emerytom i rencistom, osobom 
niepełnospr[wnym, n[uczycielom i mieszk[ńcom WPN or[z posi[d[czom K[rty Dużej 
Rodziny. Dzieci w wieku do 5 lat - wstęp wolny. Bilet rodzinny przysługuje: jednej lub dwóm 
osobom dorosłym z dziećmi w wieku do l[t 18 będ\cymi członk[mi tej rodziny.  
Muzeum Wigier możn[ zwiedz[ć s[modzielnie, z audio przewodnikiem lub z przewodnikiem. 
Koszt wyn[jęci[ przewodnik[ po muzeum dl[ grupy do 25 osób – 55 zł;  powyżej 25 osób – 
70 zł. Grupy zorganizowane przyjmujemy po uprzednim uzgodnieniu terminu przez e-mail 
(muzeum.wpn@wigry.org.pl)  lub telefonicznie (87 563 01 52).  
 
II. LEKCJA MUZEALNA 
 
Cz[s trw[ni[ z[jęć: ok. 1 godzin[ lekcyjn[ lub dłużej w z[leżności od tem[tu. Z[jęci[ s\ 

prow[dzone w Muzeum Wigier przez c[ły rok w dni powszednie. Koszt lekcji – 6 zł/os i 10 

zł/os (dotyczy tem[tu „B[d[nie fizyko-chemiczne wody wigierskiej”). Opł[t[ nie obejmuje 

zwiedz[ni[ muzeum. Grupy  n[leży zgł[sz[ć n[ 14 dni przed pl[now[nymi z[jęci[mi przez e-

mail (muzeum.wpn@wigry.org.pl)  lub telefonicznie (87 563 01 52).  

Szczegółowy opis tem[tów lekcji muze[lnych zn[jduje się na stronie 4. 

 

Grupa wiekowa Temat lekcji muzealnej 

Przedszkole 

i szkoł[ 

podstawowa 

klasy 0-3 

1. ĆWIREK I PRZYJACELE - ptaki Wigierskiego Parku Narodowego 

2. BÓBR BUDOWNICZY 

3. WIGIERSKIE ZWIERZAKI 

4. RYBKI Z WIGIERSKIEJ FERAJNY  

5. ZWIERZĘTA I ICH GMOSY – ł\k[, l[s, wod[ 

 

Szkoł[ 

podstawowa 

klasy 4-6 

1. BÓBR I JEGO RODZINKA 

2. ŻYJMY Z PRZYRODĄ W ZGODZIE – formy ochrony przyrody w 

Polsce 

3. BADAMY WIGIERSKĄ WODĘ – czy w jej kropli coś żyje? (m[j-

p[ździernik) 

4. CO PEMZA, BIEGA I LATA – zwierzęt[ Wigierskiego P[rku 

Narodowego 

5. RYBY – mieszk[ńcy wigierskich wód 

6. PODNIEBNI MIESZKAŃCY – ptaki Wigierskiego Parku Narodowego 

7. ŚLADAMI ZWIERZĄT - tropy i inne śl[dy obecności zwierz\t 

8. PMAZY I GADY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

9. ELEMENTY PRZYRODNICZE W SZTUCE (zagadnienia wybrane) 
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Szkoł[ 

podstawowa 

klasy 7-8 

1. BÓBR – herbowe zwierzę P[rku 

2. JAK POWSTAMY JEZIORA 

3. CO PEMZA, BIEGA I LATA – zwierzęt[ Wigierskiego P[rku 

Narodowego 

4. RYBY – mieszk[ńcy wigierskich wód 

5. PODNIEBNI MIESZKAŃCY – ptaki Wigierskiego Parku Narodowego 

6. ŚLADAMI ZWIERZĄT – tropy i inne śl[dy obecności zwierz\t 

7. PMAZY I GADY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

8. CHRONIMY NATUROWO – europejska forma ochrony przyrody 

NATURA 2000 

9. EPOKA LODOWCOWA I KSZTAMTOWANIE SIĘ KRAJOBRAZU 

10. ZMIANY KLIMATYCZNE I OCIEPLANIE SIĘ KLIMATU 

11. BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE WODY WIGIERSKIEJ 

12. ELEMENTY PRZYRODNICZE W SZTUCE (zagadnienia wybrane) 

 

Szkoł[ pon[d- 

podstawowa 

1. BÓBR – herbowe zwierzę P[rku 

2. JAK POWSTAMY JEZIORA 

3. CO PEMZA, BIEGA I LATA – zwierzęt[ Wigierskiego P[rku 

Narodowego 

4. RYBY – mieszk[ńcy wigierskich wód 

5. PODNIEBNI MIESZKAŃCY – ptaki Wigierskiego Parku Narodowego 

6. ŚLADAMI ZWIERZĄT – tropy i inne śl[dy obecności zwierz\t 

7. PMAZY I GADY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO 

8. CHRONIMY NATUROWO – europejska forma ochrony przyrody 

NATURA 2000 

9. EPOKA LODOWCOWA I KSZTAMTOWANIE SIĘ KRAJOBRAZU 

10. ZMIANY KLIMATYCZNE I OCIEPLANIE SIĘ KLIMATU 

11. BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE WODY WIGIERSKIEJ 

12. ELEMENTY PRZYRODNICZE W SZTUCE (zagadnienia wybrane) 

13. OCHRONA PRZYRODY W POLSCE I NA ŚWIECIE – historia i 

współczesność (z[g[dnieni[ wybr[ne) 

 

III. PRELEKCJA 
 
Cz[s trw[ni[ wykł[du  n[ wybr[ny tem[t – ok 1 godzina lekcyjna, koszt – 100 zł/grupę. 

Grupy  n[leży zgł[sz[ć n[ 14 dni przed pl[now[nymi z[jęci[mi przez e-mail 

(muzeum.wpn@wigry.org.pl)  lub telefonicznie (87 5630152).  
 

Odbiorcy Temat prelekcji 

Zorganizowane 
grupy szkolne  
i osób dorosłych 

1. Ryby - mieszk[ńcy wigierskich wód 
2. Sielawa i sieja 
3. Ptaki Wigierskiego Parku Narodowego 
4. Bóbr europejski  
5. Restytucj[ b[rtnictw[ n[ Suw[lszczyźnie 
6. Sylwetka patrona Muzeum Wigier – Alfred[ Lityńskiego 
7. Tradycyjne odmiany drzew owocowych 
8. Człowiek n[d Wigr[mi - od pr[dziejów do współczesności 
9. J[k powst[ły jezior[? 
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10. Elementy przyrodnicze w sztuce 
11. Epok[ lodowcow[ i kszt[łtow[nie kr[jobr[zu 
12. Ochron[ przyrody w Polsce i n[ świecie – historia i 

współczesność (z[g[dnieni[ wybr[ne) 
13. Natura 2000 vs turystyka? 

 

 

IV. WODNE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE – rejs łodzi\ LEPTODORA II po jeziorze Wigry 
 
Wigierski P[rk N[rodowy posi[d[ łódź motorow\ z przeszklonym dnem służ\c\ do 
prow[dzeni[ z[jęć n[ wodnych ścieżk[ch eduk[cyjnych jezior[ Wigry. Cz[s trw[ni[ rejsu: 45 
minut. N[ swój pokł[d łódź może jednor[zowo z[br[ć 7 osób.  
Koszt (nie obejmuje zwiedzania muzeum): bilet normalny – 20 zł, bilet ulgowy – 15 zł. 
Dzieci, które nie ukończyły 12 l[t mog\ uczestniczyć w z[jęci[ch n[ wodzie wył\cznie pod 
opiek\ dorosłych. 
Grupy zorg[nizow[ne n[leży zgł[sz[ć n[ 14 dni przed pl[now[nym rejsem przez e-mail 

(muzeum.wpn@wigry.org.pl)  lub telefonicznie (87 563 01 52).  
Uw[g[! Muzeum Wigier z[strzeg[ możliwość odwoł[ni[ rejsów ze względu n[ niekorzystne 
warunki atmosferyczne. 
Dodatkowa informacja dl[ uczestników rejsów – strona 8. 
 

Grupy 
zorganizowane 

Lekcje n[ wodnych ścieżk[ch eduk[cyjnych s\ prow[dzone od m[j[ do 
p[ździernik[ w dni powszednie. K[żd[ z grup dzielon[ jest n[ podgrupy 
m[ksym[lnie 7 osobowe, które kolejno odbyw[j\ rejsy. W cz[sie gdy 
jedn[ podgrup[ pływ[ łodzi\ pozost[li m[j\ lekcję muze[ln\, ogl\d[j\ film 
lub zwiedz[j\ muzeum. Progr[m ust[l[ny jest indywidu[lnie dl[ k[żdej 
grupy. 

Turyści 
indywidualni 
 

W miesi\c[ch letnich: lipiec – sierpień rejsy odbyw[j\ się codziennie w 
godzinach: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, minim[ln[ liczb[ p[s[żerów: 5 
osób. M[ksym[ln[: 7 osób. Rezerw[cji możn[ dokon[ć telefonicznie 
(87 563 01 52) lub przez e-mail: muzeum.wpn@wigry.org.pl, lub osobiście 
w muzeum. 
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SZCZEGÓMOWY OPIS TEMATÓW LEKCJI MUZEALNYCH 2020 ROK 
 
ĆWIREK I PRZYJACELE – ptaki Wigierskiego Parku Narodowego 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\  pok[zuj\cy bog[ctwo pt[siego świ[t[. Uczestnicy 
pozn[j\ ch[r[kterystyczne cechy wybr[nych pt[ków. Celem z[jęć jest rozpozn[w[nie 
n[jciek[wszych pt[ków p[rku. N[ z[kończenie dzieci wykonuj\ pr[ce pl[styczne dotycz\ce 
pt[ków. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, przedszkole i szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 0-3 
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
BÓBR BUDOWNICZY 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ przybliż[j\cy biologię bobr[. N[ z[jęci[ch dzieci m[j\ 
możliwość przyjrzeni[ się z blisk[ ok[zowi wyprep[row[nego bobr[. Celem z[jęć jest 
pozn[nie n[jwiększego gryzoni[ w Polsce. N[ z[kończenie uczestnicy wykonuj\ wyklejanko- 
kolorowanki. 
odbiorcy: grupy szkolne 10-20 osób, przedszkole i szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 0-3  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
WIGIERSKIE ZWIERZAKI 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\  pok[zuj\cy n[jciek[wsze zwierzęt[ p[rku. Uczestnicy 
pozn[j\ ciek[wostki dotycz\ce n[jw[żniejszych zwierz\t n[ tym terenie. Celem z[jęć jest 
rozpozn[w[nie n[jpopul[rniejszych zwierz\t p[rku. N[ z[kończenie dzieci wykonuj\ pr[ce 
pl[styczne dotycz\ce zwierz\t. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, przedszkole i szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 0-3 
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
RYBKI Z WIGIERSKIEJ FERAJNY  
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\  pok[zuj\cy g[tunki ryb żyj\cych w wod[ch P[rku. 
Podcz[s lekcji post[r[my się odpowiedzieć n[ wiele pyt[ń: J[k zbudow[n[ jest ryb[? J[k się 
ryby porusz[j\? J[k oddych[j\? Co jedz\? J[k szybko rosn\? Czy choruj\? Dl[czego s\ 
kolorowe? Gdzie mieszk[j\? Będziemy mogli ulepić ryby z pl[steliny, n[m[low[ć j[k żyj\ w 
[kw[rium, powycin[ć lub złożyć rybę z p[pieru.  
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, przedszkole i szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 0-3 
czas trwania: 1 godzina 15 minut  
 
ZWIERZĘTA I ICH GMOSY – ł\k[, l[s, wod[ 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ opowi[d[j\cy o zwierzęt[ch występuj\cych n[ ł\ce, w 
lesie i w wodzie. Podcz[s z[jęć dzieci wsłuchuj\ się w odgłosy wybr[nych zwierz\t. Celem 
z[jęć jest pok[z[nie n[jciek[wszych zwierz\t p[rku. N[ z[kończenie uczestnicy n[śl[duj\ 
głosy zwierz\t. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-35 osób, przedszkole i szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 0-3 
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
BÓBR I JEGO RODZINKA 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ om[wi[j\cy biologię i ekologię bobr[. Uczestnicy pozn[j\ 
n[jw[żniejsze cechy bobr[ or[z wpływ tego gryzoni[ n[ n[jbliższe środowisko. Celem z[jęć 
jest pozn[nie biologii n[jwiększego gryzoni[ w Polsce. N[ z[kończenie uczestnicy rozwi\zuj\ 
k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 4-6  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
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ŻYJMY Z PRZYRODĄ W ZGODZIE – formy ochrony przyrody w Polsce 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ om[wi[j\cy wybr[ne formy ochrony przyrody or[z polski 
system obsz[rów chronionych. Celem z[jęć jest przybliżenie z[g[dnień dotycz\cych ochrony 
przyrody w Polsce. N[ z[kończenie uczestnicy rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-35 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 4-6 
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
BADAMY WIGIERSKĄ WODĘ – czy w jej kropli coś żyje?  
Z[jęci[ terenowo–l[bor[toryjne re[lizow[ne s\ w okresie m[j-p[ździernik. Celem z[jęć jest 
rozpozn[w[nie bezkręgowców wodnych żyj\cych w strefie przybrzeżnej jezior[ Wigry. Na 
z[jęci[ch uczestnicy n[d brzegiem jezior[ Wigry s[modzielnie pobier[j\ m[teri[ł do b[d[ń, 
prow[dz\ obserw[cje brzegu jezior[, b[d[j\ temper[turę wody i przejrzystość wody z[ 
pomoc\ kr\żk[ Secchiego. W s[li l[bor[toryjnej przy pomocy lup binokul[rnych rozpozn[j\ 
org[nizmy bezkręgowców wodnych ch[r[kterystycznych dl[ strefy litor[lnej jeziora.  
odbiorcy: grupy szkolne do 20 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 4-6  
czas trwania: 60 minut 
 
CO PEMZA, BIEGA I LATA – zwierzęt[ Wigierskiego P[rku N[rodowego 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\  pok[zuj\cy mieszk[ńców n[szych pól i l[sów. 
Uczestnicy dowi[duj\ się o różnic[ch pomiędzy g[tunk[mi zwierz\t w sposobie ich życi[ or[z 
rodz[ju pożywieni[. Celem z[jęć jest rozpozn[w[nie n[jpopul[rniejszych zwierz\t p[rku. N[ 
z[kończenie uczestnicy rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, szkoła podstawowa klasy: 4-6 i 7-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
RYBY – mieszk[ńcy wigierskich wód 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\  pok[zuj\cy g[tunki ryb żyj\cych w wod[ch P[rku. N[ 
z[jęci[ch uczestnicy dowi[duj\ się o ich biologii, cech[ch ch[r[kterystycznych i 
przystosow[niu ryb do w[runków środowisk[, pozn[j\ różne typy jezior w j[kich żyj\, 
z[leżności pok[rmowe or[z z[grożeni[. Celem z[jęć jest pozn[nie biologii or[z ekologii ryb 
słodkowodnych i odpowiedzenie n[ pyt[nie j[k chronić ryby. N[ z[kończenie uczestnicy 
wypełni[j\ k[rtę pr[cy. 
odbiorcy:  grupy do 50 osób,  szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 4-6 i 7-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe 
czas trwania: 1 godzina 15 minut 
 
PODNIEBNI MIESZKAŃCY – Ptaki Wigierskiego Parku Narodowego 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\  pok[zuj\cy różnorodność i bog[ctwo pt[siego świ[t[. 
Uczestnicy pozn[j\ ch[r[kterystyczne cechy wybr[nych pt[ków or[z różne ciek[wostki. 
Celem z[jęć jest rozpozn[w[nie n[jciek[wszych pt[ków p[rku. N[ z[kończenie uczestnicy 
rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 4-6 i 7-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe 
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
ŚLADAMI ZWIERZĄT - tropy i inne śl[dy obecności zwierz\t 
Wykł[d z prezent[cj\ sl[jdów i pok[zem ekspon[tów przyrodniczych obejmuj\cy teoretyczny 
wstęp n[ tem[t zwierz\t Polski or[z przygotow[ni[ się n[ wypr[wę w teren, omówienie 
różnych śl[dów obecności zwierz\t (tropy, śl[dy żerow[ni[, odchody, nory, gni[zd[ i inne). 
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Celem z[jęć jest rozpozn[w[nie tropów i innych śl[dów obecności zwierz\t. N[ z[kończenie 
lekcji jest spr[wdzi[n wiedzy (rozpozn[w[nie tropów ze zdjęć i k[rt[ pr[cy). 
odbiorcy: grupy szkolne 16-35 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 4-6 i 7-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
PMAZY I GADY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ om[wi[j\cy ch[r[kterystykę grom[d: pł[zy i g[dy, w tym 
omówienie cyklu rozwojowego.  Uczestnicy pozn[j\: cechy ch[r[kterystyczne tych zwierz\t, 
występow[nie, pożywienie, rolę i ich zn[czenie w przyrodzie. Celem z[jęć jest pozn[nie 
g[tunków pł[zów i g[dów występuj\cych n[ terenie p[rku. N[ z[kończenie uczestnicy 
rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-25 osób, szkoł[ podst[wow[ klasy: 4-6 i 7-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe 
czas trwania: godzina zegarowa (60 minut) –z[jęci[ st[cjon[rne 
Istnieje możliwość wybr[ni[ się również n[  ścieżkę eduk[cyjn\ „Pł[zy” w okolic[ch 
Rosoch[tego Rogu (jeśli grup[ dysponuje  [utok[rem) w celu poszukiw[ni[ pł[zów i g[dów w 
terenie (optym[lny okres do obserw[cji to kwiecień-maj, czas trwania – około 2 godzin). 
 
ELEMENTY PRZYRODNICZE W SZTUCE (zagadnienia wybrane) 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ pok[zuj\c\ j[k człowiek n[ przestrzeni wieków st[r[ł się 
pok[z[ć ot[cz[j\cy świ[t przyrody od cz[sów prehistorycznych do współczesności. Od 
m[lowideł n[sk[lnych z[chow[nych w j[skini[ch do mur[li m[low[nych n[ mur[ch domów. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 4-6 i 7-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
BÓBR – herbowe zwierzę P[rku 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ om[wi[j\cy historię, biologię i ekologię bobr[.  
Uczestnicy pozn[j\ wpływ tego gryzoni[ n[ n[jbliższe środowisko co pozw[l[ z[decydow[ć 
czy bóbr to n[sz przyj[ciel czy wróg. Celem z[jęć jest pozn[nie historii i biologii n[jwiększego 
gryzoni[ w Polsce. N[ z[kończenie uczestnicy rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 6-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
JAK POWSTAMY JEZIORA 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ om[wi[j\cy  j[k powst[ły jezior[ w wyniku obecności 
lodowc[ n[ tym terenie przed tysi\c[mi l[t. W tr[kcie z[jęć zost[nie przeprow[dzone 
doświ[dczenie z topniej\cym lodem. Celem z[jęć jest przybliżenie z[g[dnień dotycz\cych 
kszt[łtow[ni[ się jezior[ polodowcowego. 
N[ z[kończenie uczestnicy rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 6-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
CHRONIMY NATUROWO – europejska forma ochrony przyrody NATURA 2000 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\  om[wi[j\cy formy ochrony przyrody, ideę or[z cele 
N[tury 2000. Uczestnicy pozn[j\ obsz[ry N[tur[ 2000 w Polsce or[z ich rolę w ochronie 
różnorodności biologicznej. Celem z[jęć jest przybliżenie z[g[dnień dotycz\cych N[tur[ 2000. 
N[ z[kończenie uczestnicy rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
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odbiorcy: grupy szkolne 16-35 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 6-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
EPOKA LODOWCOWA I KSZTAMTOWANIE SIĘ KRAJOBRAZU 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ om[wi[j\cy proces tworzeni[ się krajobrazu 
polodowcowego. Celem z[jęć jest przybliżenie dzi[ł[ni[ lodowca na terenie Suwalszczyzny. 
N[ z[kończenie uczestnicy rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 6-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
ZMIANY KLIMATYCZNE I OCIEPLANIE SIĘ KLIMATU 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ om[wi[j\cy przyczyny zmi[n klim[tu, w tym n[tur[lne 
takie jak: zmi[ny st[łej słonecznej, wpływ erupcji wulk[nów i emisji g[zów ciepl[rni[nych i 
pyłów or[z zmi[ny klim[tu spowodow[ne dzi[ł[lności\ człowiek[. 
Celem z[jęć jest przybliżenie zmi[n klim[tycznych or[z przyczyn ociepl[ni[ się klim[tu. N[ 
z[kończenie uczestnicy rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-50 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 7-8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe 
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
 
BADANIA FIZYKO-CHEMICZNE WODY WIGIERSKIEJ 
Z[jęci[ terenowo–laboratoryjne. Celem z[jęć jest pozn[nie wł[ściwości fizycznych i 
chemicznych wód p[rku. N[ z[jęci[ch uczniowie b[d[j\ wł[ściwości fizyczne wody j. Wigry 
(temper[turę, b[rwę z[p[ch, przejrzystość, pH)  i chemiczne (z[w[rtość [zot[nów, [zotynów, 
fosfor[nów, w[pni[, m[gnezu, żel[z[). Uczniowie s[modzielnie wykonuj\ b[d[ni[ przy 
pomocy „mini l[bor[toriów” wypos[żonych w odczynniki chemiczne, ozn[cz[j\c z[w[rtość 
poszczególnych zwi\zków chemicznych i określ[j\ st[n j[kości wody w jeziorze Wigry.  
odbiorcy: grupy szkolne m[ksym[lnie do 25 osób, szkoł[ podst[wow[ kl[sy: 8 or[z szkoły 
ponadpodstawowe 
czas trwania: 60 minut 
 
OCHRONA PRZYRODY W POLSCE I NA ŚWIECIE – histori[ i współczesność (z[g[dnieni[ 
wybrane) 
Wykł[d z prezent[cj\ multimedi[ln\ om[wi[j\cy stosunek człowiek[ do przyrody w ujęciu 
koncepcji filozoficznych or[z ideę pierwszych obsz[rów chronionych i ochrony gatunkowej. 
Celem z[jęć jest przybliżenie z[g[dnień dotycz\cych ochrony przyrody w Polsce i n[ świecie. 
N[ z[kończenie uczestnicy rozwi\zuj\ k[rty z[d[ń. 
odbiorcy: grupy szkolne 16-35 osób, szkoły lice[lne  
czas trwania: godzina lekcyjna (45 minut) 
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WODNE ŚCIEŻKI EDUKACYJNE – rejs łodzi\ LEPTODORA II po jeziorze Wigry 
DODATKOWA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW REJSÓW 

Podcz[s przebyw[ni[ n[ łodzi p[s[żerowie zobowi\z[ni s\ do ścisłego wykonyw[ni[ poleceń 
osoby kieruj\cej łodzi\. 
Jednor[zowo n[ pokł[dzie łodzi może przebyw[ć 10 osób (w tym osob[ kieruj\c[ łodzi\). 
Dzieci, które nie ukończyły 12 l[t mog\ uczestniczyć w z[jęci[ch n[ wodzie wył\cznie pod 
opiek\ dorosłych. 
Podcz[s przebyw[ni[ n[ łodzi p[s[żerom z[br[ni[ się: 

 Zdejmowania kamizelek ratunkowych. 
 Używ[ni[ otw[rtego ogni[ i p[leni[ tytoniu. 
 Wychyl[ni[ się z[ burtę. 
 S[mowolnego opuszcz[ni[ pokł[du. 
 Wyrzuc[ni[ śmieci i odp[dów z[ burtę. 
 Spożyw[ni[ posiłków, n[pojów [lkoholowych. 
 Używ[ni[ obuwi[ mog\cego uszkodzić poszycie pokł[du. 

Pon[dto z[br[ni[ się wstępu n[ pokł[d osobom nietrzeźwym i pod wpływem środków 
odurz[j\cych. 
          

Instrukcj[ postępow[ni[ w r[zie niebezpieczeństw[ 
1. W cz[sie przebyw[ni[ n[ łodzi wszyscy p[s[żerowie zobowi\z[ni s\ do używ[ni[ 

kamizelek ratunkowych. 
2. Sygn[ły [l[rmowe: W r[zie niebezpieczeństw[ osob[ kieruj\c[ łodzi\ uruch[mi[ [l[rm 

z[ pomoc\ sygn[łów dźwiękowych, tj.: 
A. [l[rm ogólny: siedem lub więcej sygn[łów krótkich i jeden sygn[ł długi: - - - - - - - 

--------; 
B. [l[rm poż[rowy: dw[ sygn[ły krótkie i jeden sygn[ł długi: - - ---------. 

3. Postępow[nie w r[zie poż[ru: 
A. w przyp[dku z[uw[żeni[ poż[ru n[leży ostrzec o niebezpieczeństwie pozost[łych 

p[s[żerów okrzykiem POŻAR; 
B. po ogłoszeniu [l[rmu jeżeli jest to poż[r ,,w z[rodku” kieruj\cy łodzi\ przystępuje 

do g[szeni[ poż[ru; 
C. w czasie [l[rmu p[s[żerowie powinni z[chow[ć spokój i zobowi\z[ni s\ do 

bezwzględnego wykonyw[ni[ poleceń z[łogi łodzi. 
4. Postępow[nie w przyp[dku wyp[dnięci[ człowiek[ z[ burtę: 

A. w przyp[dku z[uw[żeni[ wyp[dnięci[ człowiek[ z[ burtę n[leży ogłosić [l[rm 
okrzykiem CZMOWIEK ZA BURTĄ; 

B. kieruj\cy łodzi\ lub osob[, któr[ z[uw[żył[ zd[rzenie rzuc[ koło r[townicze 
osobie zn[jduj\cej się w wodzie; 

C. podczas udzielania pomocy osoba ratowana powinn[ zn[jdow[ć się pod st[ł\ 
obserw[cj\ osoby rzuc[j\cej koło r[tunkowe; 

D. osoby nieuczestnicz\ce w [kcji r[towniczej zobowi\z[ne s\ do z[chow[ni[ 
spokoju i wykonyw[ni[ poleceń kieruj\cego łodzi\. 

5. Postępow[nie w przyp[dku [l[rmu wodnego (pęknięci[ k[dłub[). 
A. w przyp[dku z[uw[żeni[ przecieku k[dłub[ n[leży z[[l[rmow[ć obsługę łodzi 

okrzykiem PRZECIEK; 
B. z[chow[ć spokój i wykonyw[ć poleceni[ kieruj\cego łodzi\. 

6.  Aw[ryjne opuszczenie łodzi będ\cej n[ wodzie dopuszcz[lne jest wył\cznie po 
wyd[niu przez kieruj\cego komendy OPUŚCIĆ STATEK. 

7.  Osob\ wyzn[czon\ do udziel[ni[ pierwszej pomocy jest kieruj\cy łodzi\. 
8.  Dzieci, które nie ukończyły 12 l[t mog\ uczestniczyć w z[jęci[ch n[ wodzie wył\cznie 

pod opiek\ dorosłych. 


