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W prowadzonych przez nas zajęciach łączymy ze so-

bą elementy pedagogiki przygody, dzikiej przyrody 

oraz zabawy. Wierzymy, że nauka poprzez zabawę, 

bezpośredni kontakt i doświadczenie jest  

podstawą kształtowania wrażliwości  

na piękno i ochronę przyrody.  Edukacja  

z Rudzikiem to jeden z programów  

prowadzonych przez Fundację Akcja  

Bałtycka mającą na celu wspierać  

najdłużej działający w Polsce program  

obrączkowania ptaków, którego symbolem  

jest rudzik.  Edukacja jest dla nas ważna dlatego  

łączymy kompetencje i rzetelność z niekonwencjo-

nalnymi sposobami nauczania. 

Edukacja z Rudzikiem serdecznie zaprasza grupy szkolne, przedszkola, placówki opie-

kuńczo-wychowawcze, domy seniorów oraz osoby indywidualne do udziału w warsztatach 

oraz terenowych zajęć edukacyjnych poświęconych polskiej awifaunie.  



Oferta edukacyjna 

Pokazy obrączkowania ptaków  
 

            Zajęcia odbywają się w formie wycieczki do terenowej   stacji  

            obrączkowania ptaków. Uczestnicy mają możliwość poznania  

            pracy ornitologów, uczestniczą w odłowie i obrączkowaniu dziko  

            żyjących ptaków, a także mają możliwość obserwacji zachowań  

            i zwyczajów ptaków w ich naturalnym środowisku.  

 

 



Kuźnica na Mierzei Helskiej 

1 kwietnia - 15 maja 

Terenowe stacje obrączkowania ptaków  

zapraszają na zajęcia w terminach:  

 

Siekierki k. Krynicy Morskiej 

20 sierpnia - 30 września 

Szczegółowe informacje dotyczące dojazdu można znaleźć na stronie: www.akbalt.ug.edu.pl/stacje 

lub poprzez kontakt mailowy: edukacja@fundacja-ab.org.pl 

mailto:edukacja@fundacja-ab.org.pl


Ptaki wokół nas - wycieczka z ornitologiem 
 

Wśród codziennych zajęć i zabiegania nie raz brakuje nam czasu 
aby dostrzec zajęcia i zabieganie innych stworzeń... Na naszych 
podwórkach i w naszych miastach codziennie toczy się fascynują-
ce życie naszych skrzydlatych sąsiadów. Na zajęciach oferowa-
nych w ramach działalności edukacyjnej Fundacji Akcja Bałtycka 
uczestnicy mają możliwość obserwacji dzikich ptaków w naszym 
codziennym otoczeniu, poznania ich gatunków, zwyczajów, cieka-
wostek i sekretów życia, a wszystko pod opieką i przewodnic-
twem doświadczonego ornitologa - edukatora. 

 

 

                                                                                   Dostępne warianty zajęć:  

                                                                                             - Wyjazd pod opieką doświadczonego ornitologa                                                                                  
                                                                                                na Półwysep Helski, Mierzeję Wiślaną i inne ciekawe  
                                                                                                miejsca na Pomorzu 
 

                                                                                                     - Obserwacje ptaków na terenie  Trójmiasta. 

                                                                                                     - Warsztaty przyrodnicze z możliwością dojazdu do klienta. 



Ptaki zimujące na bałtycku -  wycieczka z ornitologiem 
 

 
Co roku w okresie zimowym na południowych brze-

gach Morza Bałtyckiego obserwować można pale-

arktycznych gości - ptaki które przyleciały do nas 

aby w cieplejszych wodach przeczekać trudny, zimo-

wy czas. Na naszych zajęciach uczestnicy mają moż-

liwość nie tylko obserwacji tych wspaniałych stwo-

rzeń ale również poznania ich gatunków,  

zwyczajów i ciekawostek z ptasiego  

życia na bliskiej i dalekiej  

północy.  

Dostępne warianty zajęć: 

 - Wyjazd na Półwysep Helski  pod opieką doświadczo-
nego ornitologa.  

 - Obserwacje ptaków nad Trójmiejskim Wybrzeżem. 

  - Warsztaty przyrodnicze z możliwością dojazdu  
     do  klienta. 



Nocne życie sów - wycieczka z ornitologiem 

 

 

Sowy to osobliwe, trochę tajemnicze i budzące wiele emocji stworzenia.       

Od wieków pojawiają się w legendach, bajkach i wierzeniach ludo-

wych.  Na naszych zajęciach uczestnicy mają możliwość wybrać się w   

miejsca zamieszkiwane przez te niezwykłe ptaki, posłuchać ich nawoły-

wania, poznać tajniki życia i gatunki zamieszkujące nasz kraj. 

Dostępne warianty zajęć: 

   - Obserwacje ptaków na terenie Trójmiasta 
 
      - Warsztaty przyrodnicze z możliwością  

         dojazdu do klienta. 



INFORMACJE 

czas trwania zajęć: około 2 godziny 
grupa wiekowa: dowolna 
 

Oferta indywidualna: 

cena od osoby: 25 zł (cena obowiązuje w przypadku zapisania się 
min 10 os) 

Zapisy telefoniczne: +48 604 435 940 

W przypadku zapisania się mniej niż 10-ciu osób cena wynosi  
30 zł/os 
 

Oferta grupowa: 
grupy zorganizowane: maksymalnie 25 osób 

cena: 400 zł 

Kontakt / rezerwacja zajęć 

inż. Marta Dymarczyk 

tel.: +48 604 435 940 

email: edukacja@fundacja-ab.org.pl 
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