Wystawa „Zadziwiające Owady”
Wystawa „Zadziwiające Owady” to stworzona z dużą starannością ekspozycja
przedstawiająca świat owadów. Dedykowana jest głównie dzieciom w wieku 4-12 lat.
Zwiedzanie wystawy podzielone zostało na trzy etapy.
Etap 1. Laboratorium
Zwiedzanie rozpoczynamy od laboratorium entomologicznego. „Laboratorium”
zorganizowane jest w pomieszczeniu stylizowanym na metalowy kontener, zarośnięty
bluszczem, który nawiązuje do pracy naukowców w warunkach polowych np.
w tropikalnej dżungli. Dzieci w specjalnych fartuchach laboratoryjnych wcielają się
w rolę naukowców – obserwatorów owadów. Przygotowana jest specjalna prezentacja
i prowadzone są obserwacje mikroskopowe oraz makroskopowe (formikarium
z mrówkami). Uzupełnieniem są gabloty ze spreparowanymi egzotycznymi motylami,
chrząszczami i patyczakami oraz kolorowe plansze.
Etap 2. Ul pszczeli
Grupa przechodzi następnie do kapsuły stylizowanej na pszczeli ul, o przekroju
sześciokąta przypominającego komórkę plastra miodu. Wewnątrz dzieci zakładają
specjalne „pszczele” czapki. Następnie, siedząc na miękkich, wygodnych workach sako
oglądają prezentację i bajkę dotyczącą życia pszczół oraz biorą udział w quizie
rozpoznawania odgłosów owadów.

Etap 3. Stanowisko z modelami owadów
Ostatnim miejscem wystawy jest stanowisko, przy którym dzieci obejrzą imponującą
3,5-metrową figurę mrówki, która została zaprojektowana z dbałością o szczegóły
anatomiczne. Tu dzieci przypomną sobie budowę owadów oraz odpowiedzą na kilka
pytań animatora związanych z pożytecznością owadów. Dzieci mogą się sfotografować
w przebraniu pszczółki na tle gigantycznej mrówki. Grupy otrzymają specjalny Dyplom
Młodych Obserwatorów Owadów.

Terminy zajęć
Specjalne zajęcia z animatorami odbywają się w piątki, w godzinach: 12:00, 13:00,
14:00 oraz w soboty i niedziele, w godzinach: 11.00, 13.00, 14.00 i 17.00. Grupy
zorganizowane powyżej 30 osób, zapraszamy w sobotę i niedzielę na godz. 11.00 i 13.00
i proponujemy po podziale na dwie grupy, równolegle pobyt w Planetarium Wenus.
Koszt zajęć: 10 zł + opcjonalnie koszt biletu upoważniającego do zwiedzenia Centrum
Przyrodniczego (zgodnie z cennikiem). Opiekunowie grup płacą 1,00 zł (zasady –
zgodnie z cennikiem).
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (maksymalnie 30 osób) obowiązuje
telefoniczna rezerwacja – tel. +48 660 481 635.

