
Godziny otwarcia i ceny 
Aktualne ceny znajdziesz na:
zoo-goerlitz.de/cennik

Zgłoszenia 
Z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem na: 
zoo-goerlitz.de/rezerwacje

Poznawać i doświadczać  

Dzień spędzony w Szkółce Zoologicznej 
zawsze wiąże się z wyjątkowymi przeżyciami. 
Wysoka wartość pozaszkolnego nauczania 
w Naszym Zoo wynika przede wszystkim z blis-
kiego kontaktu z przyrodą oraz zwierzętami. 
Można je zobaczyć na żywo, usłyszeć, powąchać,
a w niektórych miejscach nawet dotknąć. 
Tutaj może się rozwinąć miłość do zwierząt 
oraz przyrody, bezcenna w procesie rozwoju!

Zajęcia lekcyjne z udziałem żywych zwierząt  
zawierają zarówno aspekty fachowo-bio-
logiczne jak i socjalne i kulturowe. Dzięki 
konkretnym obserwacjom, oraz odkryw- 
czej, interdyscyplinarej nauce możliwe jest 
wychwycenie wszystkich biologicznych 
współzależności. Zajęcia lekcyjne w Naszym
Zoo wspierają gotowość do kompetentnego 
działania na rzecz ochrony przyrody 
i gatunków. Uczą zrównoważonego myślenia 
i dostarczają podstaw do edukacji w ramach 
ochrony środowiska oraz zrównoważonego 
rozwoju.

Bezplatne materia ly 
edukacy jne znajda Panstwo 
na naszej stronie internetowej.

tierpark-goerlitz.de/pl/Downloads.html
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Instytucja fi nansowana przez Miasto Görlitz Wydział Kultury Oberlausitz-Niederschlesien.
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Przedszkole

• Czy zwierzęta można głaskać?
• Życie w zagrodzie wiejskiej
• Ucieranie masła sposobem naszych babć
• Nasze młode zwierzęta (tylko wiosna lato)
• Odwiedzamy daleki świat Tybetu
• Wielkanocny zajączek ukrył coś w Naszym 

Zoo! Prezenty Wielkanocne na placu zabaw, 
głaskanie królików, obserwacja młodych 
zwierząt w zagrodzie wiejskiej

• Pożegnanie przedszkola   
w Naszym Zoo ze zwierzętami, zabawą, 
ciastem podpłomykowym i kiełbaskami 
przy chacie grillowej 

Gimnazjum
           klasy od 5 do 8 
• Pokaż mi swoje zęby, a powiem ci co jesz! 

Nie każdy ptak może łupać orzechy. 
Dziób jako narzędzie.

• Płazy i gady - porównanie.
• Nasze sępy pożerają świnie! 

Znaczenie łańcuchów pokarmowych.
• Panda mała, manul, wydra. Zagrożone 

drapieżniki.
• Różnorodność gatunków - ssaki i ptaki.
• Żółwie – życie pod pancerzem.
• Zagrożone gatunki.
• Czym jest ochrona gatunków (kufer-WWF)
• Obserwacja zachowań różnych gatunków
• Himalaja-Rallye w Naszym Zoo. 
• Edukacja wielokulturowa. Tsampa/masło

Szkoła podstawowa
klasy od 1 do 4

• Krowy, świnie, kozy – nasze zwierzęta 
hodowlane

• Króliki i inne zwierzęta domowe
• Co się dzieje w kurzym jajku?
• Gdzie leży Tybet? - „Życie na dachu świata“
• Karmienie drapieżników - szopy.
• Zwierzęce przygotowania do zimy.
• Chciałbym zostać opiekunem zwierząt!
• O jakie słodkie – zwierzęce dzieci w zoo
• Nie bój się jeżozwierza!
• Pokaż mi swoje zęby, a powiem ci co jesz.
• Nasz sęp zjada świnie!
• Jasne, że znam bociana! 
• Ucieranie masła sposobem babć.
• Co to jest Tsampa? 


