Zielony Poznań

Poznań oferuje znakomite warunki do relaksu na łonie przyrody. Liczne parki i jeziora tworzą
swoistą unikalną zieloną enklawę w mieście. Oto niektóre miejsca, które warto pokazać zarówno
przedszkolakom, jak i starszym dzieciom.
Nowe Zoo
Stare Zoo
Palmiarnia + bunkier
Ogród Botaniczny
Cytadela + forty + Muzeum Uzbrojenia
Rezerwat Meteoryt Morasko + Muzeum Ziemi

Nowe Zoo

Ten ogromny ogród zoologiczny (ponad 120 ha) zlokalizowany jest blisko Jeziora Maltanskiego.
Zwierzęta przebywają tutaj w warunkach zbliżonych do naturalnych. Aby obejrzeć blisko 2 tysiące
zwierząt, zwiedzający Zoo mogą korzystać z 3 wytyczonych szlaków. Otwarto nowy dom dla żyraf i
nosorożców czarnych oraz nowoczesne centrum edukacyjne. Zoo utworzyło też azyle dla dzikich
zwierząt. Po Zoo jeżdża kolejki ułatwiające zwiedzanie.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji i Promocji – Nowe ZOO pod numerem: 61 872 07 73 lub
mailowo: ddnowezoo@zoo.poznan.pl Wiek podany w ofercie jest dolną granicą wiekową, przebieg i
treści dostosowywane są do każdej z grup. Podane tematy są propozycjami Zoo. Czas trwania i temat
wycieczki może być dostosowany do potrzeb uczniów. Możliwe są również zajęcia z audiodeskrypcją,
użyciem Polskiego Języka Migowego oraz dostosowane do potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

1. Lekcje na terenie Ogrodu Zoologicznego - zajęcia w otoczeniu podopiecznych ZOO. Podczas
spaceru uczniowie mogą połączyć teoretyczną wiedzę z obserwacją żywych zwierząt.

Czas trwania: 45 - 90 min
Liczba osób: grupa do 30 osób
Terminy: poniedziałek - piątek po wcześniejszej rezerwacji
Koszt: 100 zł za każde 45 min + bilet wstępu do ZOO
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Niezwykli mieszkańcy Ogrodu Zoologicznego – 45 lub 90 min., od 6 roku życia - dzieci poznają
najczęściej odwiedzanych mieszkańców ZOO. Podczas wspólnego spaceru dowiedzą się wielu
ciekawych rzeczy o lwach, słoniach sawannowych, tygrysach, wilkach i niedźwiedziach.
Zwierzęta i ich adaptacje – 45 lub 90 min., od 10 roku życia - podczas wspólnego spaceru
uczniowie dowiedzą się, jak zwierzęta przystosowały się do życia w różnych warunkach środowiska
naturalnego, aktywności w różnych porach doby i różnych rodzajów pożywienia.
Ptasie opowieści – 45 min., od 8 roku życia - spotkanie z pierzastymi władcami przestworzy oraz
tymi, które z różnych przyczyn porzuciły latanie. Przedstawiciele ptaków reprezentują różne
gatunki, mają niezwykłe zwyczaje. Podczas wspólnego spaceru uczniowie dowiedzą się, jakie są
rodzaje piór i jak ptaki przystosowały się do latania.
Na ratunek ginącym gatunkom – 45 min., od 10 roku życia - spacer śladami gatunków, które
przetrwały dzięki Ogrodom Zoologicznym, tych które są na skraju wymarcia oraz tych, których z
roku na rok jest coraz mniej i wymagają ochrony.
Kopyta, racice i pazury – 45 min., od 10 roku życia - Który z ludzkich paznokci stał się kopytem?
Jakie zwierzęta mają chowane i wysuwane pazury? Które używają swych kończyn wyłącznie do
pływania, a które radzą sobie używając czterech palców i z jakichś względów nie mają kciuka.

2. Zajęcia on-line - przy wykorzystaniu platformy ZOOM, umożliwiają pokazanie mieszkańców
Ogrodu Zoologicznego z zupełnie innej, ciekawszej perspektywy.

Czas trwania: 45 - 90 min
Liczba osób: grupa do 60 osób
Koszt: 150 zł za każde 45 min
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ZOOolbrzymy – 45 lub 90 min., od 6 roku życia - uczniowie poznają najczęściej odwiedzanych
mieszkańców naszego ZOO. Dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o nosorożcach, żubrach, lwach i
słoniach sawannowych.
Z Ogródka Dziecięcego do tropików – 45 min., od 6 roku życia - odwiedziny on-line u kózek,
osiołków i kucyków połączone z wizytą w Pawilonie Zwierząt Nocnych.
Rola ZOO – 45 min., od 10 roku życia - główną rolą Ogrodu Zoologicznego jest ochrona
zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Dzieci poznają te, które Zoo ratuje.
Gady i Płazy – 45 min., od 6 roku życia - ciekawostki o zmiennocieplnych mieszkańcach Starego
ZOO. Poznacie największe jaszczurki świata oraz kolorowych i trujących mieszkańców dżungli.
Zwierzęta i ich adaptacje – 45 lub 90 min., od 10 roku życia - uczniowie dowiedzą się, jak zwierzęta
przystosowały się do życia w różnych warunkach środowiska naturalnego, aktywności w różnych
porach doby i różnych rodzajów pożywienia.

3. Zajęcia hybrydowe - prezentacje w szkołach połączone z wizytami on-line przy wybiegach

podopiecznych Zoo – zawieszone z powodu pandemii.

powrót na górę strony

Stare Zoo

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zajęcia edukacyjne na terenie Starego ZOO
pozostają zawieszone do odwołania.

Stare Zoo zaprasza na żywe lekcje biologii ! Nauka, zabawa i emocje - to wszystko czeka
przedszkolaków i uczniów.
Zgłoszenia i zapisy przyjmuje Dział Dydaktyczny Starego ZOO.

Cena: 100 zł / grupa do 30 osób + bilet wstępu do pawilonu zmiennocieplnych
Czas trwania: 60 min
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rezerwacji. Zapisy od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00-14:00, tel. 61 873 39 75, ddstarezoo@zoo.poznan.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące tematów zajęć TUTAJ

powrót na górę strony

Palmiarnia

W Parku Wilsona znajduje się ponad stuletnia, największa w Polsce i jedna z największych w Europie
Palmiarnia. Na zwiedzających czeka 9 pawilonów z 17 tysiącami roślin należących do 1100 gatunków
i odmian z krajów o ciepłym i gorącym klimacie oraz bogata kolekcja ryb egzotycznych.

Czas trwania: dowolny
Liczba osób: dowolna
Termin: wtorek - piątek 09:00-16:00
Koszt: 8 zł /każdy uczeń + 2, 00 zł opiekun grupy szkolnej

Zwiedzanie z przewodnikiem

Czas trwania: 60 min
Liczba osób: grupa do 25 osób
Termin: wtorek - piątek 09:00-16:00
Koszt: 60 zł / grupa + bilety wstępu, opłata za szatnię 2 zł

Rezerwacja przewodnika - telefonicznie w dni robocze w godzinach 7:00-15:00 pod numerem
telefonu 514 652 476 lub mailowo pisząc na adres: zwiedzanie@palmiarnia.poznan.pl
Szczegółowe informacje na temat zwiedzania Palmiarni z przewodnikiem TUTAJ

Na terenie Parku Wilsona znajduje się udostępniony dla zwiedzających schron przeciwlotniczy
wybudowany w 1944 roku dla Niemców zamieszkujących wówczas luksusowe kamienice przy ulicy
Matejki.Schron został odkryty dopiero w roku 1998 podczas remontu Parku Wilsona i Palmiarni.
Zwiedzanie schronu jest możliwe tylko z przewodnikiem po wcześniejszej rezerwacji pod numerem
telefonu: 510 674 848 w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku . Opłata za zwiedzanie schronu z
przewodnikiem wynosi 40 zł za grupę do 15 osób.

Więcej informacji o Palmiarni TUTAJ

powrót na górę strony

Ogród Botaniczny

Obecnie ze wzgledu na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się Covid-19 zajęcia
edukacyjne mają formę 60-minutowego spaceru tematycznego po Ogrodzie.

Ogród Botaniczny na powierzchni 22 ha gromadzi imponującą kolekcję ponad 7000 gatunków i
odmian roślin z niemal wszystkich stref klimatyczno - roślinnych Ziemi. Rośliny eksponowane są w
działach: alpinarium, dendrologii, geografi roślin, roślin ozdobnych, roślin rzadkich i zagrożonych,
wodnych i bagiennych oraz systematyki roślin.

Oferta edukacyjna Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest
adresowana do wszystkich poziomów nauczania - od przedszkoli do szkół średnich. Proponowane
lekcje przyrody mają formę wycieczek, warsztatów artystycznych, złożonych zajęć edukacyjnych i
Edukacyjnego Dnia w Ogrodzie.
Grupa wchodzi na teren Ogrodu Botanicznego UAM bramą służbową od strony ul. Dąbrowskiego
(dojście wąską uliczką za Technikum Energetycznym). Portier powiadamia edukatora i kieruje grupę
do Pawilonu Ekspozycyjno-Dydaktycznego. Ze względu na remont Pawilonu Letniego nie ma
możliwości zaparkowania autokaru na terenie Ogrodu. Autokar może tylko wjechać bramą służbową
na teren Ogrodu Botanicznego UAM w celu pozostawienia bądź odebrania grupy.
Opłatę za uczestnictwo w zajęciach uiścić należy po ich zakończeniu gotówką u prowadzącego
zajęcia, odbierając potwierdzenie zapłaty (paragon). Wskazane jest przygotowanie odliczonej kwoty.
Można także dokonać płatności przelewem bankowym. Nie ma możliwości płacenia kartą.
Uniwersytet im. A. Mickiewicza nie wystawia faktur uproszczonych. Fakturę przelewową można
otrzymać po realizacji zajęć, przesłaną pocztą. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy wpisać
do formularza zgłoszeniowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem botanedu@amu.edu.pl lub pod numerem
telefonu: 61 829 20 03 w godzinach 7:00 - 8:00 (w pozostałych godzinach kontakt może być
utrudniony z uwagi na odbywające się zajęcia edukacyjne).

Zajęcia edukacyjne:

Czas trwania: 60 min
Liczba osób: grupa 10 osób
Termin: wrzesień - październik
Koszt: 10 zł / os.

Szczegółowa oferta zajęć edukacyjnych dedykowaną dzieciom i młodzieży na
poszczególnych etapach edukacji TUTAJ
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Park Cytadela

Największy park miejski (ok. 100 ha). Jedno z ulubionych miejsc wypoczynku i rekreacji poznaniaków.
Południowo-zachodni stok wzgórza zajmują cmentarze żołnierzy poległych podczas I i II wojny
światowej.
W pozostałościach twierdzy mieści się Muzeum Uzbrojenia oraz Muzeum Armii „Poznań”.
Zobaczyć można tam m.in. komplet karabinów, amunicję artyleryjską, zbiór broni i amunicji zebranej
na terenie Cytadeli podczas budowy parku. Największy jednak zachwyt budzi plenerowy park
sprzętu wojskowego: kilkanaście egzemplarzy pojazdów wojskowych, kilka samolotów i śmigłowców
z okresu powojennego oraz wiele dział i moździerzy różnych typów.

Muzeum Uzbrojenia

Czynne: od marca do października: wtorek - sobota godz. 10:00-17:00, niedziele i święta w godz.
10:00-16:00, od listopada do lutego: wtorek - niedziela 10:00-16:00
Koszty: bilety normalne 12 zł, ulgowe 6 zł, we wtroki wstęp bezpłatny
Więcej informacji o muzeum TUTAJ

Muzeum Armii "Poznań"

Czynne: od marca do października: wtorek - sobota godz. 10:00-17:00, niedziele i święta w godz.
10:00-16:00, od listopada do lutego: wtorek - niedziela 10:00-16:00
Koszty: bilety normalne 10 zł, ulgowe 5 zł, we wtorki wstęp bezpłatny
Więcej informacji o muzeum TUTAJ

W 2002 r. na terenie Cytadeli umieszczono rzeźby Magdaleny Abakanowicz, światowej sławy
polskiej rzeźbiarki. Teren idealny na spacery z dziećmi. Szerokie alejki, zacienione zakątki pozwalają
bezpiecznie biegać, jeździć na rowerach, rolkach czy hulajnogach. Rozległe, bardzo dobrze
utrzymane trawniki są idealnym miejscem na organizację pikniku. Na terenie Cytadeli znajdują się
place zabaw dla dzieci oraz restauracje/kawiarnie.

Więcej informacji o Parku Cytadela TUTAJ
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Rezerwat Meteoryt Morasko

Jest to grupa siedmiu kraterów powstałych w wyniku upadku meteorytu, znajdująca się na stoku
Góry Moraskiej. Jest to najwyższe wzniesienie w okolicach Poznania (wysokość - 154 m n.p.m.).
Moraskie kratery to jedno z największych na Ziemi skupisk tego rodzaju obiektów, zarówno jeśli
chodzi o wielkość, jak i liczbę. Największy ma średnicę około 60 m i głębokość dochodzącą do 11,5 m.

To także wysokiej klasy zabytek przyrodniczy. Można spotkać tu wiele rzadkich i chronionych roślin.
Na terenie rezerwatu żyje również wiele gatunków zwierząt. Nieopodal Rezerwatu znajduje się
Muzeum Ziemi. Znajduje się tu m.in. unikalna kolekcja największych polskich meteorytów (w tym
największy polski meteoryt ważący 261 kg znaleziony w 2012 roku w pobliżu muzeum, na terenie
Rezerwatu Meteoryt Morasko), a także piękne kryształy kwarcu (w tym kryształu górskiego i
ametystu), gipsu, minerały z polskich kopalni miedzi.

Więcej informacji o Rezerwacie TUTAJ

Więcej informacji o muzeum TUTAJ
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