
 1 

INFORMACJA NA TEMAT ZAJĘĆ TERENOWYCH Z GEOGRAFII W KL.3F 
 

1. Termin: 14-15.09.2013 (weekend) 
2. Miejsce: Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, Wielkopolski Park Narodowy. 

Dokładniejszych informacji o stacji mogą Państwo dowiedzieć się z INTERNETU 
pod adresem: http://www.staff.amu.edu.pl/~jeziory/  

3. Opiekunowie:  
 organizator:  Anna Kodyniak (nauczyciel geografii i wychowawca) 

Kontakt – tel. 505 46 60 95 
 Drugi opiekun: Iwona Kąkol  
 Trzeci opiekun: Agnieszka Sierżant 
 Zajęcia poprowadzi pracownik naukowy stacji dr Michał Lorenc 

      
4. Transport:  

 Zbiórka o 930 (14.09) przed Dworcem Głównym (stary budynek) w 
Poznaniu 

 Przejazd PKP (9:43) do Puszczykówka. 
 Bus ze stacji PKP Puszczykówko do Stacji Ekologicznej 
 Powrót (15.09) 
 Bus ze Stacji Ekologicznej na stację PKP Puszczykówko (1330) 
 Pociąg osobowy do stacji Poznań Główny (1420). Koniec zajęć – Poznań 

Główny godz. 14.50 (15.09) 
5. Zakres tematyczny zajęć:  

 Tematyka – Plejstocen w Polsce – zlodowacenia Polski (dział: Geografia fizyczna 
Polski) oraz rzeźba glacjalna i fluwioglacjalna (dział: Litosfera. Czynniki 
egzogeniczne). 

 Program  
 

Sobota 14.09: 
Zbiórka o 9 30 przed wejściem na Dworzec Główny  
Przejazd na parking przd Muzeum WPN w Jeziorach 
Przejście do Stacji Ekologicznej UAM i zakwaterowanie w stacji.  
1. Wykład "Zlodowacenia Polski"  
2. Przerwa  
3. Wykład "Działalność morfotwórcza lodowców i ich wód roztopowych" 
    Tu zostaną podane i przedstawione na zdjęciach przykłady form 
    polodowcowych z obszaru WPN. Wzmianka o osadach lodowcowych, 
    wodnolodowcowych. Po tym wykładzie wszyscy powinni znać mechanizm 
    powstania otaczającej nas rzeźby terenu. Myślę że ta teoria jest istotna 
    przed wyjściem w teren. 
4. Obiad 
5. Wycieczka po WPN (zajęcia terenowe) 
6. Wieczorem spotkanie integracyjne. Jeśli będzie ładna pogoda to 
    zaplanowałam grill na świeżym powietrzu 
 
Niedziela 15.09: 
 
1. Wyjście do Muzeum WPN. Omówienie ekspozycji poświęconej geologii  
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     i  geomorfologii WPN. 
2. Wycieczka. (zajęcia terenowe) 
4. Zakończenie wycieczki o godz. 14.50  15.09 na Dworcu Głównym w Poznaniu 

6. Kosztorys: 
 nocleg 27 zł od osoby w pokojach 1, 2, 3 i 6 osobowych (trzeba mieć własny 

śpiwór) 
 bilet wstępu do Muzeum Przyrodniczego WPN– 4 zł od osoby 
 opłata zajęć dydaktycznych i terenowych – 450 zł 
 2x bilet PKP Poznań - Puszczykówko 
 bus Puszczykówko – Jeziory, Jeziory - Puszczykówko 
 wyżywienie we własnym zakresie 
 wstępna kalkulacja na 1 osobę - 75 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi po 

zakończeniu zajęć terenowych. Pozostałe pieniądze przekażę skarbnikowi 
klasowemu. Rozliczę się z Państwem na kolejnym zebraniu z Rodzicami. 

 
7. Wyposażenie, które należy ze sobą zabrać 

 dobry humor 
 wyżywienie (dostępna jest kuchnia z pełnym wyposażeniem) 
 notes, długopis, ołówek, kredki 
 kurtkę przeciwdeszczową 
 buty terenowe (sportowe) 
 śpiwór (koniecznie) 


