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Aktualności ZOO

W ramach oferty wakacyjnej "Sekrety ZOO", pracownicy działu edukacji łódzkiego
ogrodu zoologicznego proponują sierpniowe warsztaty edukacyjne dla dzieci.
Zapraszamy we wtorki i czwartki. W załączeniu szczegóły wydarzenia.

„LETNIA AKADEMIA ZWIERZĄT”
WAKACYJNA OFERTA WARSZTATÓW DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
SIERPIEŃ 2020

W każdy wtorek i czwartek sierpnia w godz. 13.00-14.30 organizujemy wakacyjne warsztaty
dla osób indywidualnych.
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Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 7+ oraz w dniu 27 sierpnia br. - dla dzieci
przedszkolnych w wieku 4 – 6 lat.

Opłata za warsztaty wynosi 12 zł za każde dziecko.

Każde dziecko biorące udział w zajęciach musi pozostawać pod opieką pełnoletniego
opiekuna, którego uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Wszystkie osoby uczestniczące w
zajęciach są zobowiązane do zakupu biletów wstępu do zoo.

Zgłoszenia, przesłane z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, w których podaje się ilość
i wiek dzieci zamierzających brać udział w zajęciach, należy wysyłać na adres:
dydaktyka@zoo.lodz.pl. W przypadku przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji, zgłaszający
otrzymuje w mailu unikatowe hasło, które podaje w kasie zoo.

Otrzymany z kasy kupon z opłatą za zajęcia dla dziecka, zwiedzający przekazuje
pracownikom działu dydaktycznego bezpośrednio przed ich rozpoczęciem (należy go
zachować).

UWAGA: Na każdych zajęciach ubrania dzieci mogą ulec pobrudzeniu.

Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń mailowych.

Zoo zapewnia wszystkie materiały do wykonania warsztatów.

Warsztaty będą się rozpoczynać o godz. 13.00 – w wiacie edukacyjnej, bezpośrednio za
wejściem do zoo i będą trwać ok. 1,5 godziny.
Nie czekamy na spóźnialskich.
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UWAGA: Pierwsze 2 osoby (dzieci) zgłaszające się w danym dniu na warsztaty indywidualne
otrzymają w prezencie po bonie podarunkowym do Parku Trampolin Jump World na ul.
Widzewskiej 22 (Pawilon TESCO). Decyduje kolejność zgłoszeń mailowych.

HARMONOGRAM
WARSZTATÓW LETNIA
AKADEMIA ZWIERZĄT
2020
Wtorek 04.08.20 TRUDNA PRACA LEKARZA WETERYNARII!

W trakcie warsztatów weźmiemy udział w akcji „uśpienia i odłowienia” na terenie zoo „lwa”
(zabawka) oraz udzielimy mu różnych form pomocy lekarskiej w na prawdziwej sali
operacyjnej (prześwietlenie RTG, operacja, zastrzyki itp.). Będziemy mogli obejrzeć
pomieszczenia szpitala dla zwierząt i dowiedzieć się ciekawostek o pracy lekarza weterynarii.
Na końcu zajęć odbędziemy kurs bandażowania i udzielimy pomocy swojemu choremu
pluszakowi (ulubioną zabawkę należy przynieść ze sobą).

UWAGA: W sytuacji niedostępności lekarzy weterynarii (nagłe przypadki medyczne),
zapewnimy inne atrakcje.

Czwartek 6.08.20 STOP NUDZIE U ZWIERZĄT
Poznajemy potrzeby psychiczne wybranych grup zwierząt i przeciwdziałamy nudzie.
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Warsztaty, polegają na wykonaniu zabawek dla zwierząt (np. rolkowe labirynty, pudełkowe
zamczyska, huśtawki itp.) które będą oferowane mieszkańcom zoo, na oczach wykonawców.
Dodatkowo będziemy mogli wykonać zabawkę dla swojego pupila i zabrać ze sobą.

Wtorek 11.08.20 ZWIERZĘCE NOGI I NÓŻKI

„Chcę oglądać Twoje nogi”, czyli przyglądamy się zwierzęcym nogom przygotowanym na
każdy teren i każdą pogodę. Komu kopyto, komu pazur? Które zwierzę chodzi na stopach, a
które na paluszkach? Jak wygląda noga od środka? Uczestniczymy w zabawie „Zgadnij co
czujesz pod stopami”, posznurujemy jak wilki, pomaszerujemy inochodem jak żyrafy i
wielbłądy. Kolorowo zabawimy się tropami zwierząt i zrobimy gliniane pamiątki, które
weźmiemy ze sobą.

UWAGA: Dzieci będą używać swoich stóp i rąk w trakcie zabaw. Prosimy o zabranie skarpetek
dla dzieci.

Czwartek 13.08.20 ZWIERZĘCE UMIEJĘTNOŚCI

Podczas zajęć porównamy się z umiejętnościami zwierząt i ich zaradnością. Będziemy
podglądać zwierzęta: spróbujemy dosięgać karmy jak małpy, zbierać mrówki jak mrówkojad,
stąpać jak wilki, skakać jak kangury, pracować jak pszczoły, toczyć kule jak skarabeusz itp.
Fascynujący świat zmysłów zwierząt – popatrzymy słuchem jak nietoperze, będziemy
odróżniać po ciemku zapachy, jak wilki. Posłuchamy pieśni zakochanych wielorybów i
dowiemy się dlaczego słoń nie potrzebuje telefonu komórkowego, żeby porozmawiać z kolegą
na odległość. Łatwo, czy trudno być zwierzęciem? Dzieci otrzymają na pamiątki zestawy
naklejek ze zwierzętami.

Wtorek 18.08.20 TRUDNA PRACA LEKARZA WETERYNARII!
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W trakcie warsztatów weźmiemy udział w akcji „uśpienia i odłowienia” na terenie zoo „lwa”
(zabawka) oraz udzielimy mu różnych form pomocy lekarskiej w na prawdziwej sali
operacyjnej (prześwietlenie RTG, operacja, zastrzyki itp.). Będziemy mogli obejrzeć
pomieszczenia szpitala dla zwierząt i dowiedzieć się ciekawostek o pracy lekarza weterynarii.
Na końcu zajęć odbędziemy kurs bandażowania i udzielimy pomocy swojemu choremu
pluszakowi (ulubioną zabawkę należy przynieść ze sobą).

UWAGA: W sytuacji niedostępności lekarzy weterynarii (nagłe przypadki medyczne),
zapewnimy inne atrakcje.

Czwartek 20.08.20 W WODZIE ŻYJĄ NIE TYLKO RYBY

W trakcie warsztatów poznamy, które zwierzęta łódzkiego zoo są związane z wodą.
Obserwując zwierzęta dowiedzmy się do czego rakom służą szczypce, a żurawiom i bocianom
długie dzioby. Odwiedzimy rybki Dory i Nemo i poznamy ciekawostki z ich prywatnego życia.
Dowiemy się dlaczego rafy koralowe głodują, na którym boku leży płaszczka i dlaczego
niektóre sumy pływają głową do dołu. Dowiemy się także które ryby kupować na obiad, a
których unikać, aby nasz wybór nie wpływał negatywnie na środowisko. W części praktycznej
dla starszych dzieci przewidziano liczne aktywności m. in. wodne igraszki, zabawy z lodem,
dla młodszych aktywności ruchowe np. „Poszukiwania podwodnych skarbów”. Dzieci
otrzymają na pamiątkę notesy przyrodnika i atrakcyjne książeczki edukacyjne.

Wtorek 25.08.20 NA RATUNEK OWADOM ZAPYLAJĄCYM!

W trakcie spotkania dzieci dowiedzą się dlaczego wkrótce może zabraknąć na świecie kawy,
kakao, owoców, migdałów i oleju rzepakowego. Jakie gatunki należą do zapylaczy? Jak można
pomóc im i w rezultacie – sobie samym? Zajęcia przybliżą dzieciom m. in. pszczoły, które nie
żądlą i nie mieszkają w ulach. Poznamy tajemnice pszczelego ula – jak wygląda robotnica,
truteń i królowa pszczół oraz w jakim celu pszczoły tańczą. W części praktycznej wykonamy
hoteliki dla pszczół (dzieci zabierają je ze sobą do domu), posiejemy rośliny miododajne
(doniczki zabieramy ze sobą do domu) i spróbujemy różnych gatunków miodu. Ale najpierw
Letnia Akademia Zwierząt

27-09-20

6/6

Letnia Akademia Zwierząt

popracujemy jak pszczoły.

Czwartek 27.08.20 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W ZOO

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-6 lat.
Obejrzymy i posłuchamy ciekawostek o wybranych zwierzętach zoo (np. zebry, żyrafy,
małpy). Poznamy potrzeby życiowe zwierząt (karma, odpowiednie pomieszczenie, potrzeby
psychiczne). Samodzielnie przygotujemy terrarium dla patyczaka (nie zabieramy ze sobą).
Zagramy w gry edukacyjne np. „Ukryte zwierzaki”, pobawimy się układankami zoologicznymi,
wykonamy zwierzęce aktywizacje ruchowe i własnoręcznie pomalujemy pamiątkowe plecaki,
które zabierzemy ze sobą.

Letnia Akademia Zwierząt

