RODZINNE WARSZTATY TECHNIK SURVIVALOWYCH
To specjalnie
zaprojektowany program,
którego celem jest wzmacnianie
więzi rodzinnych.
UCZESTNICY: Rodziny z dziećmi w każdym wieku!
TERMIN: 12 - 16 sierpnia
MIEJSCE: Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego w Rudzie Milickiejwsi położonej na skraju
ornitologicznego rezerwatu przyrody Stawy Milickie.
Tereny gniazdowe dla ok. 120 gatunków ptaków, a ok. 50 gatunków pojawia się
w trakcie przelotów. To świetne miejsce na aktywny wypoczynek i rekreację.
GWARANTUJEMY:
Profesjonalną
kadrę
trenerską
i
instruktorską,
wykwalifikowanych wychowawców z uprawnieniami państwowymi, oraz z
doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.
PROPONOWANE WARSZTATY:
 Warsztaty rozpalania ognia różnymi sposobami
jak rozpalić ogień za pomocą krzesiwa survivalowego wykorzystując
różne materiały jako podpałkę (włókna naturalne, rośliny, środki chemiczne)
jak rozpalić ogień za pomocą krzesiwa traperskiego wykorzystywanego
już w średniowieczu przez wędrowców i traperów
jak rozpalić ogień za pomocą łuku ogniowego, czyli najstarszej i
najtrudniejszej techniki rozpalania stosowanej przez Indian od zarania dziejów!
jak rozpalić ogień za pomocą środków chemicznych wykorzystując różne
substancje i uzyskując zaskakujące efekty!
jak rozpalić ogień za pomocą współczesnych metod improwizowanych
tutaj będziemy eksperymentować np. z bateriami używanymi w codziennym
życiu.
Warsztaty ornitologiczne
Wycieczka terenowa po rezerwacie „Stawy Milickie”. Biologia rozrodu ptaków
( po co ptaki śpiewają, która płeć śpiewa, dobieranie się w pary, budowa gniazd
i opieka nad potomstwem u różnych gatunków); powiązanie środowiska życia
ptaków z potrzebą ochrony gatunków i ich siedlisk.
Warsztaty łucznicze
Ideą warsztatu jest przekazanie Wam umiejętności na całe życie – tak jak nie
zapomina się jazdy na rowerze, tak też nie zapomina się strzelania z łuku.
Zajęcia prowadzone są w całości na sprzęcie łuczniczym organizatora, zatem
nie ma konieczności posiadania własnego łuku. Zajęcia prowadzone są w
sposób zdyscyplinowany i bezpieczny, zgodnie ze ściśle przestrzeganym
regulaminem.
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Warsztaty z terenoznawstwa
Na tych warsztatach zapoznamy się ze sztuką orientacji w terenie,
posługiwania kompasem i busolą (wyznaczania azymutu i kierunków świata),
ocenianie odległości „na oko”, pomiar wysokości drzewa i szerokości rzeki.
Warsztaty solvingu
Na tych warsztatach będziemy uczyć się rozwiązywać problem na podstawie
zadań szachowych. Nabycie tych umiejętności na pewno będzie pomocne w
rozwiązywaniu problemów w sytuacjach survivalowych podczas Rodzinnego
Warsztatu Technik Survivalowych.
Warsztaty lichenologiczne (rozpoznawanie porostów)
Warsztaty składać się będą z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Cześć
teoretyczna odbędzie się w sali Stacji Ornitologicznej. Zaprezentowane zostaną
najbardziej pospolite gatunki porostów, nie tylko te występujące na drzewach.
Następnie uczestnicy warsztatów wybiorą się w teren. W terenie uczestnicy
warsztatów samodzielnie będą rozpoznawać gatunki porostów.
Pokazy astronomiczne
Pokazy odbywają się w rozgwieżdżoną noc z Mleczną Drogą z widocznymi
planetami Mars (o tej porze roku jest najbliżej Ziemi!) oraz Saturn – planeta z
pierścieniem. Także obserwacja gwiazdozbiorów gołym okiem w ślad za
wskaźnikiem laserowym oraz oglądanie obiektów głębokiego nieba (gromady
gwiazd, mgławice) przez teleskop.
Pokazy rozpoczynają się każdą pogodną noc od 22:00 i odbywają się pod gołym
niebem w jednym z punktów obserwacyjnych w Rudzie Milickiej. Wybór miejsca
zależy od warunków pogodowych (np. mgły). Dla każdego uczestnika jest
przygotowane krzesło oraz ciepły koc.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania pokazów ze względu na
warunki
pogodowe.
W
przypadku
braku
odpowiednich
warunków
atmosferycznych (kompletnie zachmurzonego nieba lub opadów deszczu) nie
pozwalających nawet na obserwację Księżyca lub planet,pokaz nie odbędzie
się.
Nasze warsztaty to nie nudne wykłady. Czeka Was: dużo zabawy,
interakcji i integracji, ćwiczenia indywidualne, w parach, grupowe.
Będzie bardzo energetyzująco i ciekawie!
UWAGA !!
Koszt noclegu 15 zł od osoby za dobę
Wyżywienie: wspólny kocioł.
Koszt
zajęć
dydaktycznych
prowadzonych
przez
pracownika
Stacji
Ornitologicznej wynosi 220 zł – ta kwota będzie podzielona na wszystkich
uczestników warsztatów.
Informacja: spss.wlkp@surwiwal.edu.pl
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