Zapraszamy do
Osady Leśnej na Barbarce w Toruniu!
Osada Leśna Barbarka położona jest w lesie na obrzeżach miasta Torunia
w województwie kujawsko-pomorskim, w odległości 13 km od centrum.
Na terenie Osady działa Szkoła Leśna na Barbarce. Głównym jej celem jest
prowadzenie szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo-ekologicznej oraz
historycznej. Szkoła Leśna pełni również funkcje rekreacyjne.
Na terenie Osady znajdują się baza noclegowa, boiska do gry w piłkę, plac zabaw,
park linowy, mini golf oraz przygotowane i zabezpieczone miejsca na ogniska
i grille. W kompleksie leśnym wytyczono ścieżki, przygotowano stanowiska edukacyjne, a także szlaki rowerowe.
Program Szkoły Leśnej realizowany jest poprzez:
• organizowanie i prowadzenie zajęć
dydaktycznych dla dzieci i młodzieży,
• organizowanie szkoleń dla nauczycieli,
• organizowanie tematycznych spotkań,
festynów oraz otwartych imprez
okolicznościowych i rekreacyjnych,
• udostępnianie obszaru i obiektów Szkoły
Leśnej zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
regulaminem użytkowania,
• tworzenie i udostępnianie ścieżek
dydaktycznych.
Zapewniamy:
• całoroczną bazę noclegową dla grup
zorganizowanych dzieci i młodzieży,
• bogatą ofertę tematyczną,
• doświadczoną i profesjonalną kadrę
dydaktyczną,
• karty pracy przystosowane do poziomu
intelektualno-rozwojowego uczestnika,
• ścieżki i stanowiska edukacyjne w terenie,
• aktywizujące formy pracy z dziećmi,
• autorskie materiały i pomoce dydaktyczne
do zajęć,
• sale dydaktyczne.
Szkoła Leśna na Barbarce
ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
tel./fax 56 657 60 85
www.szkola-lesna.torun.pl
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron:
www.tilia.org.pl
www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl
www.naszanatura2000.pl
www.natura2000edukacja.pl
www.odpadyopakowaniowe.pl
www.ekomultikonkurs.pl
www.szkoly.ekomultikonkurs.pl
www.elektroodpady.edu.pl
oraz strony na facebooku.

Oferta tematyczna Szkoły Leśnej na Barbarce

1.
2.
3.
4.
5.

Przedszkole,
Klasy I-III SP
26 tematów

Klasy IV-VI SP,
Gimnazjum, Szkoły Średnie
29 tematów

Flora i Fauna

Flora i Fauna

Obserwacje ornitologiczne
Piętrowa budowa lasu
Wiem, co jem
Żaby i ropuchy szukają pomocy
Rozpoznawanie drzew i krzewów

Ekologia
1.
2.
3.
4.
5.

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę
Wiosna w lesie
Lato w lesie
Jesień w lesie
Zima w lesie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ekologia
1. Jesienne rewolucje w przyrodzie
2. Drewno czy drzewo
3. Tętniące życiem martwe drzewo

Ochrona środowiska
1.
2.
3.
4.

Chcę żyć ekologicznie
Ochrona przyrody w regionie
Energia a środowisko
Jak postępować odpowiedzialnie
z odpadami opakowaniowymi?

Integracja i rekreacja
1. W poszukiwaniu Kubusia Puchatka
– podchody
2. Gdzie jest św. Mikołaj – podchody
3. Harce na Barbarce – zajęcia sportowe
4. Leśne przygody – podchody
5. Poznajmy się – zajęcia integracyjne
6. Działajmy razem – zajęcia integracyjne

Kultura i historia regionu
1. Przyroda i historia Barbarki

Warsztaty plastyczne
1. Nie święci garnki lepią – rzeźba
w glinie
2. Lasy Barbarki – warsztaty plastyczne
3. Leśne jubilerstwo
4. Z wikliny utkane – wikliniarstwo
5. Farbą malowane – plener malarski

Szkoła Leśna na Barbarce
ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
tel./fax 56 657 60 85
biuro@szkola-lesna.torun.pl
www.szkola-lesna.torun.pl

Obserwacje ornitologiczne
Wiem, co jem
Żaby i ropuchy szukają pomocy
Rozpoznawanie drzew i krzewów
Rozpoznawanie roślin zielnych
Życie w stawie
Ślady i tropy zwierząt
Płazy Polski

Ochrona środowiska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chcę żyć ekologicznie
Ochrona przyrody w regionie
Energia a środowisko
Jak postępować odpowiedzialnie
z odpadami opakowaniowymi?
Natura 2000
Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt
i grzybów
Elektroodpady – co to takiego?
Stan środowiska przyrodniczego
w województwie kujawsko-pomorskim
Globalne problemy ekologiczne

Integracja i rekreacja
1.
2.
3.
4.

Harce na Barbarce – zajęcia sportowe
Leśne przygody – podchody
Poznajmy się zajęcia integracyjne
Działajmy razem – zajęcia integracyjne

Kultura i historia regionu
1. Przyroda i historia Barbarki

Warsztaty plastyczne
1. Nie święci garnki lepią – rzeźba
w glinie
2. Leśne jubilerstwo
3. Z wikliny utkane – wikliniarstwo
4. Farbą malowane – plener malarski

Projekt pn. Człowiek, środowisko,
integracja. Rozwój ośrodka
edukacji ekologicznej w Toruniu
finansowany z Mechanizmu
Finansowego EOG.
Wydrukowano na papierze ekologicznym

