Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną dla szkół i przedszkoli. Mamy nadzieję, że
zaproponowane przez nas tematy zajęć znajdą się w Państwa planach edukacyjnych w najbliższym
roku szkolnym.
Wszystkie realizowane przez nas tematy i scenariusze są dostosowane do wieku uczniów i
uwzględniają zagadnienia z podstawy programowej dla odpowiednich etapów nauczania.
Poniżej znajdą Państwo również informacje dotyczące sposobu zapisywania się i przebiegu zajęć.
W przypadku
wątpliwości
zachęcamy
do
kontaktu
(tel.
506 395 592
lub
edukacja@lasymiejskie.waw.pl), zadawania pytań i odwiedzania nas.

CZAS I PRZEBIEG ZAJĘĆ
Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 9:00 lub 11:00.
Zajęcia stacjonarne lub terenowe trwają około 1,5 godziny.
Zajęcia łączone trwają około 2,5 godz. i odbywają się w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej
(ul. Rydzowa 1A) oraz Lesie Kabackim. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa w czasie, której
uczestnicy mają czas na zjedzenie drugiego śniadania oraz przygotowanie się do kolejnej części zajęć.

ZAPISY
1. Na zajęcia można zapisać się za pomocą panelu dostępnego na stronie internetowej Centrum.
2. Na jedną godzinę w tym samym dniu można zapisać dwie grupy, jednak każdą grupę należy
zapisać osobno.
3. Zapisy prowadzone są w systemie miesięcznym i uruchamiamy je pierwszego dnia każdego
miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który chcecie się Państwo zapisać, (np. zapisy na zajęcia
w październiku zostają uruchomione pierwszego września).
4. Po uzupełnieniu wszystkich wolnych pól wyświetli się kalendarz z możliwymi do wyboru
terminami.
5. Jeżeli w kalendarzu nie można zaznaczyć daty, oznacza to, że miejsca na wybraną godzinę
zostały już zarezerwowane. Należy wtedy zmienić godzinę, datę lub miejsce zajęć.
6. Jeśli chcą Państwo odwołać zajęcia prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 506 395 592) lub
mailowy (edukacja@lasymiejskie.waw.pl).

ZAJĘCIA TERENOWE
Od poniedziałku do czwartku zajęcia terenowe prowadzimy w Lesie Kabackim. W piątki zajęcia
prowadzone są w pozostałych kompleksach leśnych na terenie m.st. Warszawy. Miejsca zbiórki:
1. Las Bemowo - skrzyżowanie ulic Kaliskiego i Kutrzeby, przy kościele pw. MB Ostrobramskiej,
2. Las Bielany - przystanek tramwajowy UKSW 04,
3. Las Bródno - przystanek Malborska 02, (przystanek na żądanie),
4. Las Młociny - skrzyżowanie ulic Pułkowej i Papirusów, przy restauracji McDonald's,
5. Las Sobieskiego - ul. Korkowa 170A, przy siedzibie Lasów Miejskich - Warszawa,
6. Lasek na Kole - skrzyżowanie ulic Dobrogniewa i Dahlberga,
7. Las Kabacki - pętla autobusowa Os. Kabaty, przy stacji metra Kabaty.

WAŻNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUP O SPECJALNYCH POTRZEBACH ROZWOJOWYCH I

EDUKACYJNYCH.
Po dokonaniu zapisu grupy o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych prosimy o kontakt
na numer telefonu 506 395 592 w celu ustalenia szczegółów wizyty i podaniu ewentualnych
szczególnych wymagań co do organizacji zajęć. Jednocześnie w przypadku grup, gdy wszyscy
uczestnicy posiadają specjalne potrzeby edukacyjne zwracamy się z prośbą o dostosowanie się do
naszych zaleceń odnośnie maksymalnej liczby uczestników tych zajęć:
 dzieci z lekkim upośledzeniem - 16 osób,
 dzieci z umiarkowanym upośledzeniem - 8 osób,
 dzieci z autyzmem - 8 osób.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE W CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO – LEŚNEJ SĄ BEZPŁATNE.

