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Scenariusz wycieczki klasy 5

Miejsce: Fojutowo – akwedukt, Woziwoda – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo –Leśnej.

Cele operacyjne:
Uczeń:

- potrafi określić położenie miejscowości Fojutowo i Woziwoda.
- potrafi wyjaśnić pojęcie akwedukt.
- potrafi opowiedzieć o roślinności porastającej brzegi Brdy, zwierzętach

związanych z rzeką, o ptasich remizach zakładanych przez leśników oraz
karmowisku zwierzyny leśnej.

Postawy:
- bezpieczne zachowanie w autokarze i po jego opuszczeniu.
- uczulenie na formę zachowania się w Parku Krajobrazowym.

Przebieg wycieczki:

Fojutowo - XIX wieczny akwedukt
wzorowany na budowlach rzymskich,
umożliwiający skrzyżowanie dróg
wodnych płynących na różnych
poziomach. Chodzi tu o
skrzyżowanie wód Wielkiego
Kanału Brdy płynących znacznie
wyżej i wód Czerskiej Strugi
toczących się w naturalnym łożysku
położonym kilkanaście metrów niżej.
Podobne zjawisko należy do
unikalnych w Polsce. Fojutowo leży 3
km od Legbąda koło Tucholi.

Woziwoda-osada leśna położona w
sercu Borów Tucholskich nad piękną
i czystą Brdą w południowo-
zachodniej części Leśnego
Kompleksu Promocyjnego "Bory
Tucholskie". Leży na trasie Tuchola
(10 km) - Czersk (15 km). Woziwoda
wita gości ciszą lasu, aromatem
leśnym i pięknem otaczającej
przyrody
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1. Zapoznanie uczniów z historią i położeniem miejscowości Fojutowo i Woziwoda
(godzina wychowawcza poprzedzająca wyjazd).

2. Oglądanie wystawy zbiorów ptaków, ssaków Borów Tucholskich, oraz zapoznanie
się ze światem owadów i grzybów, w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej.

3. Przejście z przewodnikiem Ścieżką Przyrodniczo – Leśną (5 km).
4. Zabawa na Ścieżce Rekreacyjno – Sportowej (1100m), wyposażonej w szereg

przyrządów do ćwiczeń.
5. Wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek.
6. Powrót do Bydgoszczy ok. godz.1800.

Wnioski:

Dzięki tej wycieczce zrealizowałam ścieżkę edukacji regionalnej i ekologicznej. Zapoznałam
z walorami turystycznymi powiatu tucholskiego, który należy do najatrakcyjniejszych miejsc
pod względem turystycznym na Pomorzu. Zajęcia odbywały się na terenie Parku
Krajobrazowego, gdzie uczniowie zobaczyli dużo ciekawych miejsc, m.in.: pułapki na
szkodniki, kramiki dla zwierząt, rów gdzie można oglądać warstwy gleby oraz ambonę
leśną. Z góry roztaczał się wspaniały widok.
Sądzę również, że bezpośredni kontakt z naturą rozbudził wrażliwość moich wychowanków
na jej piękno i pomógł w ukształtowaniu właściwej postawy wobec przyrody.

Opracowała: Iwona Kudlicka


