„EKOATRAKCJE NA WAKACJE”
WAKACYJNE WARSZTATY PRZYRODNICZE W
GÓRZNIEŃSKO-LIDZBARSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
- dla grup zorganizowanych  Warsztaty

przyrodnicze „Akademia młodego
przyrodnika” (dedykowane dzieciom w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym) - zajęcia terenowe
przeznaczone dla najmłodszych, prowadzone w
oparciu o metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne i
proste obserwacje przyrodnicze, odbywające się na
ścieżce dydaktycznej. Tematyka dotyczy różnych
siedlisk przyrodniczych (las, łąka, staw, jezioro, rzeka)
oraz charakterystycznej dla nich fauny i flory. Podczas
zajęć dzieci wykonują również tematyczne zadania,
prace plastyczno-techniczne oraz uczestniczą w
zabawach ruchowych, których celem jest zobrazowanie zależności i zjawisk zachodzących w
przyrodzie. Metody pracy dostosowane są do wieku i zdolności poznawczych uczestników.

 Warsztaty przyrodnicze „Ekscytująca przygoda z
przyrodą” (dedykowane młodzieży) - podczas zajęć
uczestnicy biorą udział w prelekcji terenowej oraz
prowadzą obserwacje przyrodnicze (ornitologiczne,
entomologiczne, botaniczne). Warsztaty mogą być
wzbogacone o atrakcyjne gry i zabawy terenowe.
Dzięki rozwiązywaniu zagadek i wykonywaniu
ćwiczeń w terenie uczestnicy poszerzają swoją wiedzę
na temat różnorodności biologicznej GLPK, a także
zdobywają wiedzę o walorach krajobrazowych i
kulturowych parku. To wszystko w otoczeniu cennych
przyrodniczo obszarów GLPK. Zajęcia zwracają także uwagę na takie aspekty jak: ochrona
powietrza przed zanieczyszczeniami, adaptacja do zmian klimatycznych czy problem odpadów.
Warsztaty dostosowane są do wieku uczestników i odbywają się w oparciu o autorskie gry i
ćwiczenia plenerowe.
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Ruda 1, 87-320 Górzno
tel. (56) 49 18 151, e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl

www.g-lpk.pl

 Warsztaty przyrodnicze „Uzdrawiająca moc lasu” (dedykowane osobom dorosłym, w tym
seniorom) – na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego przez cały rok
utrzymuje się niepowtarzalny mikroklimat, który sprzyja kontemplacji, dobremu samopoczuciu
i rekreacji. W trakcie zajęć uczestnicy odkrywają walory
przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku oraz poznają
ciekawostki na temat dobroczynnych właściwości lasu oraz
leczniczego wykorzystania wybranych gatunków roślin.
Zwiedzą także salę edukacyjnej Ośrodka edukacji ekologicznej
w Rudzie z ekspozycją zwierząt leśnych oraz dawnych narzędzi
używanych w leśnictwie. Po wcześniejszym uzgodnieniu
możliwe jest zorganizowanie wycieczki rowerowej.

Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne. Zgłoszenie chęci uczestnictwa
można dokonywać telefonicznie lub mailowo. Preferowana i optymalna
liczebność w grupie to 30 osób.
Dojazd:

KONTAKT:
tel. (56)49-18-151
www.g-lpk.pl
park@pkgorzno.strefa.pl
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GRA TERENOWA „EKOZWIEDZANIE NA GÓRZNA PLANIE”
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zaprasza do zabawy! Fascynuje Cię
zwiedzanie i odkrywanie tajemnic? Pragniesz poznać ciekawostki przyrodnicze i
historyczne okolicy? Ta gra jest właśnie dla Ciebie!
Na czym polega gra?
Gra polega na odnalezieniu w terenie 10 punktów zaznaczonych na mapie w folderze oraz udzieleniu
poprawnych odpowiedzi na przygotowane zadania. Każdy z punktów oznaczony jest w terenie za
pomocą tabliczki z kodem QR, pod którym kryje się ciekawostka oraz zagadka do rozwiązania. Na
odkrywców czekają drobne upominki.
 Znajdź w terenie punkty zaznaczone na mapie (pomogą ci wskazówki słowne zamieszczone w
folderze)
 Zeskanuj kod QR z tabliczki
 Zapoznaj się z ciekawostkami dotyczącymi wybranych miejsc oraz rozwiąż zagadki
 Wpisz odpowiedzi we właściwym miejscu w folderze
 Dostarcz wypełniony folder do Ośrodka edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego w Rudzie
 Odbierz upominek za udział w grze
Do udziału w grze potrzebujesz:



Folder gry i długopis
Smartfon z zainstalowanym czytnikiem kodów QR i dostępem do internetu

Folder gry można otrzymać w wersji papierowej w Ośrodku edukacji ekologicznej GLPK w Rudzie,
Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Górznie. Folder dostępny jest
również w wersji elektronicznej do pobrania na naszej stronie internetowej www.g-lpk.pl w zakładce
„Gra terenowa”.
ZAPRASZAMY DO ZABAWY!
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QUESTING W GLPK
Zapraszamy wszystkich miłośników wędrówek po lesie do zabawy w EKO-QUESTING. Questing
to świetna zabawa dla całych rodzin. Jest rodzajem gry terenowej - podchodów z wątkiem edukacyjnym.
Uczestnicy zabawy podążają szlakiem wytyczonym przez wierszowane wskazówki oraz rozwiązują
zagadki i zadania umieszczone w scenariuszu na karcie questu.
Questing poza funkcją edukacyjną pełni ważne funkcje poznawcze, integracyjne, rekreacyjne i
rozrywkowe. Jest bardzo ciekawą metodą promocji regionu i miejsc cennych pod względem
przyrodniczym. Doskonale kształtuje w uczestnikach poczucie odpowiedzialności i troski za stan i zasoby
środowiska naturalnego. Wyzwala w uczestnikach ciekawość, zaangażowanie, chęć poznawania i
odkrywania.
Karty ze scenariuszami można otrzymać w
wersji papierowej w Ośrodku edukacji
ekologicznej GLPK w Rudzie, Gminnym
Ośrodku Kultury w Górznie oraz Urzędzie
Miasta i Gminy w Górznie. Questy dostępne
są również w wersji elektronicznej do
pobrania na naszej stronie internetowej
www.g-lpk.pl w zakładce Ekoquesting.
Wypełnioną kartę questu należy dostarczyć do
Ośrodka edukacji ekologicznej GLPK w Rudzie. Po
zatwierdzeniu karty pieczątką Parku, uczestnik
otrzyma „parkowy” upominek.

KONKURS INTERNETOWY „ZIELONY DETEKTYW”
W wakacje wracamy z VI edycją internetowego konkursu „Zielony detektyw”. Konkurs polega na
rozwiązywaniu zagadek przyrodniczych publikowanych na stronie internetowej GLPK oraz funpage'u
Facebook. W tym roku Waszą przewodniczką po zagadkach będzie harcerka Zosia! Czeka na Was 10
zagadek. Odpowiedzi na zadania należy przesyłać mailowo na adres: detektyw@pkgorzno.strefa.pl.
Pamiętajcie - kto pierwszy, ten lepszy! Osoba, która jako pierwsza
wyśle prawidłową odpowiedź, zostanie nagrodzona.

ŚLEDŹCIE NAS W INTERNECIE !
www.g-lpk.pl
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Turyści w ramach potrzeb i zainteresowania indywidualną
edukacją mogą skorzystać z przyrodniczych ścieżek
dydaktycznych znajdujących się na terenie GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
Przez Park przebiega ponad 250 km atrakcyjnych szlaków rowerowych i pieszych, w tym
trasy dla fanów nordic walking, ścieżka rowerowa typu „single track” dedykowana
miłośnikom szybkich przejazdów na rowerach MTB oraz przyrodnicze ścieżki
dydaktyczne przygotowane do samodzielnego zwiedzania, takie jak:
Ścieżka edukacyjna „Leśna szkoła odkrywców”
(2,6 km) - trasa ścieżki biegnie wokół osady leśnej
Ruda k. Górzna. Swój początek bierze przy budynku
Ośrodka Edukacji Ekologicznej GórznieńskoLidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Trasa
zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych prezentujących
różnorodną tematykę przyrodniczą m.in. florę śródleśnych łąk,
gatunki drzew i krzewów występujących na terenie Parku, ptactwo
ekosystemów wodnych, ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne
ciekawostki ze świata roślin i zwierząt.
Ścieżka turystyczna „Źródła Brynicy” (12 km) –
ścieżka idealna na rowerowe wypady. Zaopatrzona
jest w tablice edukacyjne, miejsca przystankowe i
drogowskazy. Prowadzi wzdłuż jezior, przez
malownicze tereny leśne i wiejskie. Na trasie
zgłębimy wiedzę na temat historii obszaru,
odwiedzimy rezerwat "Czarny Bryńsk", poznamy gatunki roślin i
zwierząt występujące na terenie Parku oraz dotrzemy do źródeł, z
których początek bierze rzeka Brynica. Ścieżka rozpoczyna się w
malowniczej wsi Bryńsk.
Leśna ścieżka dydaktyczna „Szumny Zdrój”
(4,5 km) - ścieżka prowadzi do rezerwatu „Szumny
Zdrój”. Rozpoczyna się w małym ogrodzie
dendrologicznym, w którym można zapoznać się z
rodzimymi gatunkami drzew i krzewów. Ścieżka
zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne opisujące m.in. typy
lasów, funkcje ekosystemów leśnych, formy ochrony przyrody, a
także chronione gatunki roślin i zwierząt rezerwatu. Jednym z
punktów jest rozległa nisza źródliskowa, na dnie której rośnie rzadki
na niżu gatunek górski - czosnek niedźwiedzi.
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Leśna ścieżka dydaktyczna „Nad jeziorem
Lidzbarskim” (2,4 km) – ścieżka rozpoczyna się
przy siedzibie Nadleśnictwa Lidzbark i biegnie
leśnymi drogami przez rezerwat „Klonowo”, a
następnie wzdłuż urokliwego wąwozu, stromym
zboczem ku południowo-zachodniemu skrajowi
jez. Lidzbarskiego. Spacer nią sprawia wiele przyjemności. Jest
doskonale przystosowana do zwiedzania indywidualnego, jak i
grupowego. Wzdłuż trasy umieszczone są stoły, ławy i tablice
informacyjne. Integralną część ścieżki stanowi urocza Aleja Dębów
Pomnikowych.

Leśna ścieżka dydaktyczna w Ośrodku
Hodowli Zwierzyny Konopaty (1 km) – ścieżka
dydaktyczna położona na terenie dawnej
posiadłości dworskiej. Na trasie znajdują się
tablice edukacyjne poruszające tematykę
ochrony przyrody, łowiectwa, gatunków fauny i
flory Parku. Dodatkową atrakcją jest zagroda z pomostem do
obserwowania danieli, a także leśna skocznia i interaktywne tablice
służące rozpoznawaniu tropów zwierząt.

Lubowidzka
Ścieżka
Edukacyjna
- to
malowniczo położony zespół leśno-edukacyjny
usytuowany nad brzegiem rzeki Wkry. Znajduje
się w bliskim sąsiedztwie z GLPK na obszarze
Natura 2000 – Dolina Wkry i Mławki. Na terenie
kompleksu leśnego funkcjonuje dydaktyczna
ścieżka edukacyjna o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Ścieżka
wyposażona jest w atrakcyjne tablice i gry edukacyjne, sylwetki
zwierząt, w tym owadów w powiększeniu, plac zabaw w kształcie
statku pirackiego itp.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.g-lpk.pl.
W siedzibie Parku istnieje możliwość otrzymania mapy turystycznej, folderów oraz
przewodnika opisującego wszystkie szlaki i ścieżki oraz miejsca, które warto odwiedzić.
Przewodnik dostępny jest również do pobrania na stronie internetowej.
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Dane kontaktowe:
Ośrodek edukacji ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego
Parku Krajobrazowego w Rudzie
Ruda 1, 87-320 Górzno
tel. (56) 49 18 151
e-mail: park@pkgorzno.strefa.pl

www.g-lpk.pl

ZAPRASZAMY !
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