Załącznik Nr 2
Oferta edukacyjna Muzeum Wigier w 2018 r.
Lekcje muzealne w Muzeum Wigier
Czas trwania lekcji muzealnej - ok 1 godzina lekcyjna (koszt - 6 zł; 10 zł za osobę – dotyczy
wyłącznie lekcji „Badanie właściwości fizyko-chemicznych wody jeziora Wigry”).
Lekcje odbywają się w dni powszednie. Grupy należy zgłaszać na 14 dni przed planowanymi
zajęciami telefonicznie 87 5630152 lub mailowo muzeum.wpn@wigry.org.pl.
Grupa wiekowa
Przedszkole;
Szkoła
Podstawowa
(klasy 0-3)

Szkoła
Podstawowa
(klasy 4-6)

Temat zajęć




Bóbr budowniczy.
Wigierskie zwierzaki.
Rybki z wigierskiej ferajny.







Bóbr i jego rodzinka.
Nie tylko wilk i zając – zwierzęta WPN.
Podwodni mieszkańcy - ryby WPN.
Ćwirek i przyjaciele – ptaki WPN.
Żyjmy z przyrodą w zgodzie - formy ochrony przyrody
w Polsce.
Badamy wigierską wodę - czy w jej kropli coś żyje?
(maj-październik)
Wyprawa do lasu w parku narodowym.




SP (klasy 7-8)
i Gimnazjum









Szkoła
ponadpodstawowa
(liceum,
technikum itp.)













Bóbr – herbowe zwierzę Parku.
Co pełza, biega i lata – zwierzęta WPN.
Ryby - mieszkańcy wigierskich wód.
Podniebni mieszkańcy- ptaki WPN.
Chronimy NATUROWO – europejska forma ochrony przyrody
Natura 2000.
Badanie właściwości fizyko-chemicznych wody jeziora Wigry.
Epoka lodowcowa i kształtowanie krajobrazu.
Zwierzęta kręgowe WPN.
Ptaki WPN.
Ryby – mieszkańcy wigierskich wód.
Epoka lodowcowa i kształtowanie krajobrazu.
Zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie.
Skały, minerały i skamieniałości – budowa Ziemi (podstawowe
zagadnienia związane z geologią).
Chronimy NATUROWO – europejska forma ochrony przyrody
Natura 2000.
Badanie właściwości fizyko-chemicznych wody jeziora Wigry.
Ochrona przyrody na świecie – historia i współczesność
(zagadnienia wybrane).
Rola martwego drewna w ochronie różnorodności biologicznej.
Elementy przyrodnicze w sztuce (zagadnienia wybrane).

Prelekcje
Skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych.
Czas trwania prelekcji - ok. 1 godzina zegarowa (koszt - 100zł).
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Tematy prelekcji:
● Sylwetka patrona Muzeum Wigier – Alfreda Lityńskiego.
● Bóbr europejski.
● Ptaki WPN.
● Ryby – mieszkańcy wigierskich wód.
● Sielawa i sieja.
● Jezioro Wigry i jego ochrona.
● Restytucja bartnictwa na Suwalszczyźnie.
● Człowiek nad Wigrami – od pradziejów do współczesności.
● Natura 2000 a turystyka.
● Ochrona przyrody na świecie – historia i współczesność (zagadnienia wybrane).
Zajęcia na wodnych ścieżkach edukacyjnych
Wigierski Park Narodowy posiada łódź motorową z przeszklonym dnem służącą do
prowadzenia zajęć na wodnych ścieżkach edukacyjnych. Na swój pokład łódź może
jednorazowo zabrać 9 osób.
Dla grup szkolnych:
Lekcje na wodnych ścieżkach edukacyjnych są prowadzone w okresie maj - czerwiec oraz
wrzesień – październik od poniedziałku do piątku.
Dla turystów indywidualnych:
Zwiedzanie wodnych ścieżek edukacyjnych odbywa się codziennie w okresie lipiec – sierpień
oraz w długie weekendy w maju i czerwcu. Rejsy rozpoczynają się w godzinach: 10.00, 11.00,
13.00 i 14.00. Minimalna liczba pasażerów: 5 osób, maksymalna 9.
Uwaga! Dzieci, które nie ukończyły 12 lat mogą uczestniczyć w zajęciach na wodzie wyłącznie
pod opieką dorosłych.
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