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Wyspa Przyrodników  to inicjatywa pracowników Stacji 

Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, której celem jest 

szeroko rozumiana edukacja przyrodnicza. 

 

W czasie wakacji zapraszamy dzieci, młodzież  

i dorosłych na  warsztaty w plenerze, tropienie tajemnic 

przyrody i rekreację. Zajęcia organizujemy w grupach 10-

25 osobowych, dostosowując formę do wieku 

uczestników.  

 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w zajęciach 

zadzwoń lub wyślij sms podając termin i tytuł warsztatów 

na nr 502022429. Termin należy zarezerwować co 

najmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zajęcia będą 

uruchomione tylko gdy zgłosi się wymagana liczba osób, 

o czym poinformujemy sms-em. 

Miejsce zajęć: 

Teren Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego 

(54,34849°N, 18,7967°E) i okolice 

 

Adres: ul. Ornitologów 26, 80-680 Gdańsk 

 

Jak do nas trafić? 

Komunikacja miejska: autobus 186 z Gdańska Głównego, 

przystanek  docelowy – Ornitologów;  

Własny środek lokomocji: z Gdańska Głównego droga 

501, za mostem pontonowym na Wiśle skręcić w lewo w 

ulicę Nadwiślańską i po 2 km w lewo w ul. Ornitologów.   

Kontakt: 

Agnieszka Sadowska, ag.sadowska@op.pl,  

tel. 502022429 

http://www.stacjabiologiczna.ug.edu.pl 

Opłaty: 10 zł dzieci i młodzież (5-18 lat), 12 zł dorośli, 

zniżki dla rodzin 



Zajęcia plenerowe na terenie Stacji Biologicznej 

 

Zwierzaki cudaki na słodko i słono czyli warsztaty 

biologii smaku 
Poznaj historię uprawy roślin, dowiedz się  jak człowiek odbiera bodźce 

smakowe, sprawdź swoją znajomość owoców, warzyw i przypraw, 

uruchom wyobraźnię by przyrządzić niecodzienną przekąskę.  

Dla kogo: dzieci (5-12 lat) 

Dostępne terminy zajęć:  

Środy: 9.07 (godz. 10.15-12.15), 6.08 (godz. 12.15-14.15), 13.08 (godz. 

12.15-14.15), 20.08 (godz. 12.15-14.15), 27.08.2014 (godz. 10.15-12.15) 

 

 Łapkodzieła – zajęcia plastyczne z pomysłem 
Jak kreatywnie wykorzystać znalezione podczas spaceru gałązki i 

kamyczki? Stwórz obrazkowe akwarium, własne drzewko z kolonią 

rajskich ptaków, lub park jurajski.  

Dla kogo: dzieci (5-12 lat) 

Czas trwania: 10.00-11.30. 

Dostępne terminy zajęć:  

Środy: 6.08, 13.08, 20.08.2014 

Czwartki:  14.08, 28.08.2014; Piątki: 11.07.2014 

 

 

Zajęcia w terenie 

Wycieczka „Na tropach tajemnic przyrody” 

Poznaj okolice rezerwatu Ptasi Raj, naucz się rozpoznawać 

pospolite gatunki roślin, sprawdź jakie zwierzęta zostawiają na 

naszej drodze tajne znaki, dowiedz się co w borze piszczy. 

Dla kogo: dzieci, młodzież, dorośli 

Czas trwania: 9.30-11.30 

Dostępne terminy zajęć:  

Czwartki: 10.07, 7.08, 21.08.2014 

Soboty: 12.07, 23.08, 30.08.2014 

 



A ponad to….. 
Jeśli chcesz miło spędzić czas na 

świeżym powietrzu po warsztatach 

możesz w naszym parku 

przypomnieć sobie grę w klasy, 

kapsle, sznura, chowanego, 

podchody lub zbudować domek z 

kostek słomy!   

 

Na terenie parku zwiedzać można 

także ścieżkę dydaktyczną 

poświęconą drzewom i krzewom 

(wstęp wolny).  

16-17 Sierpnia 2014, godz. 10.00-18.00 

Skarby Bałtyku - wystawa skał, minerałów,  

skamieniałości i bursztynowych inkluzji 

Miejsce: pawilony na terenie Stacji Biologicznej 

Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny, zniżki dla rodzin M
ró
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Letnie imprezy w Stacji Biologicznej 

2 Sierpnia 2014, godz. 10.00-14.00 

Piknik Wyspa Przyrodników - warsztaty, 

konkursy, gry i zabawy przyrodnicze oraz plastyczne, wspólne 

piknikowanie i zabawy plenerowe retro 

Miejsce: park wokół Stacji Biologicznej 

Wstęp wolny 

Naszą działalność wspierają: 

 DCT Gdańsk SA  

 Wojewódzki Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 Grupa LOTOS SA 

 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

 Uniwersytet Gdański 


