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Poleski Park Narodowy 
powstał 01.05.1990r.jako pierwszy Park 

o charakterze wodno-torfowiskowym 
w Polsce



Poleski Park Narodowy 
zajmuje powierzchnię blisko 

10 tys. ha. 



Poleski Park Narodowy 
zajmuje powierzchnię blisko 

10 tys. ha. 





Działalność w zakresie edukacji realizowana jest w trzech 
kierunkach:

• Edukacja ludności miejscowej, zarówno dzieci jak i 
dorosłych.

• Edukacja grup dzieci i młodzieży odwiedzających PPN
• Działania edukacyjno-informacyjne skierowane do 

turystów indywidualnych
Bezpośrednio ww. zadania realizowane są przez:

- programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży 
regionu oraz osób dorosłych (konkursy, rajdy, seminaria),
- otwarte imprezy edukacyjne,
- prelekcje i projekcje filmowe dla grup odwiedzających 
PPN,
- infrastrukturę informacyjno-edukacyjną w postaci 
ośrodków edukacyjnych, tablic informacyjnych oraz 
wydawnictw

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 



Konkursy edukacyjne organizowane przez 
Poleski PN

4 stałe konkursy
• Konkurs Wiedzy o PPN – współpraca z Zespołem Szkół nr 1 we 

Włodawie 

• Drużynowy Konkurs Rodzinny „Nasz Park” – współpraca z 
Urzędem Gminy Urszulin 

• Konkurs fotograficzny „Klik-Klak z aparatem przez Park” –
współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym (organizacja pleneru 
fotograficznego)

• Konkurs plastyczny na rysunek o Poleskim Parku 
Narodowym 

Są to konkursy ogólnokrajowe. Przeznaczone dla różnych grup 
wiekowych (dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, młodzieży 
szkół średnich i studentów). Sprawdzają wiedzę i umiejętności z 
zakresu ochrony przyrody. Rozwijają zainteresowania otaczającą
przyrodą i uczą jej obserwacji. 



Konkurs wiedzy o PPN – pisanie testu



Konkurs wiedzy o PPN – sprawdzanie 
testów przez nauczycieli



Konkurs Wiedzy o PPN – uroczyste 
wręczenie nagród dla finalistów



Rodzinny Konkurs 
Drużynowy 

„Nasz Park”



Rodzinny Konkurs Drużynowy 
„Nasz Park”



Konkurs fotograficzny „Klik-klak” – z 
aparatem przez Park” – plener fotograficzny 

w Poleskim Parku Narodowym
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Konkurs fotograficzny „Klik-klak” – z 
aparatem przez Park” – plener fotograficzny 

w Poleskim Parku Narodowym



Konkurs fotograficzny „Klik-klak” – z 
aparatem przez Park” – plener fotograficzny 

w Poleskim Parku Narodowym



Rajdy zadaniowe organizowane przez 
Poleski PN

2 stałe rajdy
• Rajd „Szlakami Żółwia” – pieszy rajd zadaniowy po terenie PPN 

poświęcony edukacji ekologicznej, przeznaczony dla dzieci szkół
podstawowych i gimnazjalnych.

Jest cykliczną imprezą edukacyjną odbywającą się od kilku lat o tej samej
porze (organizowany jest z okazji Europejskiego Dnia Parków Narodowych,
który przypada na 24 maja, dlatego termin rajdu zawsze planowany jest pod
koniec maja).

• Jesienny rajd rowerowy „Nałęcz” – rowerowy rajd zadaniowy, 
przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
obejmuje przejazd rowerowy trasą po PPN.

Jest kolejną cykliczną imprezą edukacyjną organizowaną w PPN. Termin rajdu
zawsze planowany jest pod koniec września. 

Rajdy z roku na rok cieszą się większym zainteresowaniem uczniów i
nauczycieli a ich stałe terminy, oraz niezmienna forma sprawiły, że stały się
istotnym elementem edukacji ekologicznej prowadzonej w Poleskim Parku
Narodowym, silnie oddziałującym na pozytywne postawy jednostki wobec

ochrony przyrody. 



Rajd „Szlakami żółwia” – prezentacje 
uczestników podczas finału



Rajd „Szlakami żółwia” – zmagania z 
zadaniami



Rajd „Szlakami żółwia” – zmagania z 
zadaniami sprawnościowymi



Rowerowy rajd „Nałęcz”
– zmagania na trasie



Rowerowy rajd „Nałęcz” – ognizko na 
zakończenie rajdu



Rowerowy rajd „Nałęcz”



DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Prelekcje poza Poleskim Parkiem 
Narodowym

Udział Poleskiego PN 
w Obchodach Dni Ziemi 

w szkołach regionu
• Prezentacje i prelekcje na temat ochrony 

przyrody
• Przygotowywanie i prowadzenie konkursów 
• Udział w pracach komisji konkursowej



Obchody Dni Ziemi w szkołach regionu 
Sz. P. nr 3 w Lubartowie



Obchody Dni Ziemi w szkołach regionu 
Sz. P. nr 3 w Lubartowie –

„POMPONIARY”



Zajęcia edukacyjne – Żółw błotny 
(Szkoła Podstawowa w Wereszczynie)



Zajęcia edukacyjne –
cietrzew w zerówce (Zespół Szkół w 

Urszulinie)



Festyn ekologiczny w 
przedszkolu (Lublin)



DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
Inne imprezy otwarte

• „Zima w Parku” - dni otwarte PPN-
zajęcia edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców 
rejonu Poleskiego Parku Narodowego oraz ich gości 
przyjeżdżających na ferie z całej Polski, realizowane corocznie w 
czasie ferii zimowych. 

• Uroczyste wypuszczanie żółwi
• Międzynarodowe Biegi Ekologiczne -

Bieg Parkowca i Leśnika



„Zima w Parku” – poznajemy sowy



Wypuszczanie Wypuszczanie żżóółłwi do naturalnych wi do naturalnych 
siedlisk (wiosna) siedlisk (wiosna) –– element element 

edukacji medukacji młłodzieodzieżżyy



Międzynarodowe Biegi Ekologiczne –
Bieg Parkowca i Leśnika







Wystawy, 
w których każdego roku bierzemy udział

• Dni Ziemi na Polu Mokotowskim w
Warszawie – współpraca z Domem Kultury Ochota 
w Warszawie

• Międzynarodowe Targi Turystyczne. W roku 
2009 byliśmy w: Krakowie, Sosnowcu, 
Łodzi, Lublinie, Warszawie, oraz w 
październiku planujemy wyjazd do Poznania 
– współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie



Dni Ziemi – Pola Mokotowskie 
w Warszawie



Dni Ziemi – Pola Mokotowskie 
w Warszawie



Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych  
(Warszawa)



DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA –
infrastruktura turystyczna

• Ośrodki edukacyjne (2)
• Ścieżki przyrodnicze (6) – wyposażone 

w kładki, pomosty widokowe 
• Wieże widokowe (5) 

• Zadaszenia edukacyjne



Ośrodek Dydaktyczno-
Administracyjny PPN w Urszulinie



Ośrodek czynnej ochrony 
żółwia błotnego



Ośrodek czynnej ochrony żółwia 
błotnego w PPN





Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny PPN w
Załuczu Starym – dział przyrodniczy



Ścieżka „Żółwik”



Ścieżka przyrodnicza 
„Dąb Dominik”

Jezioro Moszne



Ścieżka przyrodnicza 
„Spławy”



Ścieżka przyrodnicza „Spławy” –
pomost widokowy 



Wieża widokowa na „Durnym Bagnie”



Zadaszenie edukacyjne na rowerowej 

ścieżce przyrodniczej „Mietiułka”



Zadaszenie edukacyjne na rowerowej 
ścieżce przyrodniczej „Mietiułka”



DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

- wydawnictwa

• Przewodniki, foldery
• Mapy
• Scenariusze zajęć, zeszyty ćwiczeń
• Książki ilustrowane, Albumy 
• Wydawnictwa multimedialne













W prezentacji wykorzystano, za zgodą autorów, 
zdjęcia pracowników PPN:

Waldemara Raduja
Agnieszki Chudaś
Andrzeja Różyckiego
Anny Myki - Raduj



Zapraszam do 

Poleskiego 
Parku 
Narodowego

Dziękuję za uwagę


