
 

Ekspozycja przyrodnicza 

Zajęcia stacjonarne w Sali 

edukacyjnej 

Teren przy Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie 

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Kalinie 

(zlokalizowany w centralnej części Parku 

Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”) 

utworzony został przy Oddziale Biura ZPKWŚ  

w Kalinie w celu prowadzenia edukacji 

ekologicznej. Tematyka wiodąca Ośrodka to 

przyroda obszarów wodno-błotnych. Park 

Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” 

obejmuje ochroną najcenniejsze fragmenty 

terenów znajdujących się w górnym odcinku 

rzeki Liswarty. 

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana 

jest do szerokiej grupy odbiorców – dzieci, 

młodzieży szkolnej, 

studentów oraz osób 

dorosłych. Obejmuje 

ona zajęcia stacjonarne (prowadzone w Ośrodku 

Edukacyjnym) oraz terenowe (prowadzone na 

ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych). 

Wszelkie działania edukacyjne 

prowadzone są na podstawie Programu 

Edukacyjnego ZPKWŚ zaopiniowanego przez doradcę metodycznego  

i stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy zdobywanej w „szkolnej ławce”.  

W trakcie zajęć stosowane są metody aktywizujące uczestników, co ułatwia 

zrozumienie i utrwalenie przekazywanych wiadomości.  

W całorocznej ofercie edukacyjnej Ośrodka znajdują się m.in.: 

warsztaty stacjonarne (np. Ekosystemy leśne i obszary wodno-błotne, 

Poznajemy nasze drzewa i in.), warsztaty terenowe na ścieżkach 

dydaktyczno-przyrodniczych (m.in. „Cisy nad 

Liswartą”, „Kalina-Olszyna”, „Kierzkowskie 

Bagna”, „Na Brzozę”.), pogadanki, festyny 

plenerowe i akcje ekologiczne (np. Dzień 

Ziemi, Sprzątanie Świata itp.), zajęcia 

okazjonalne (np. Dzień Dziecka), zajęcia  

w trakcie ferii zimowych i wakacji, konkursy  

o zasięgu lokalnym, wojewódzkim  

i ogólnopolskim (np. Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski), a także wiele innych 

ciekawych zajęć. Oferta edukacyjna ośrodka 

obejmuje płatne oraz bezpłatne formy zajęć 

szczegółowa tematyka zajęć oraz cennik 

znajduje się na stronie internetowej ZPKWŚ. 

 

 

 

Do prowadzenia zajęć stacjonarnych (na 

miejscu w Ośrodku Edukacyjnym) 

wykorzystywana jest sala edukacyjna 

wyposażona w profesjonalny sprzęt 

multimedialny. Na terenie Ośrodka 

znajduje się również: kącik 

przedszkolaka oraz ekspozycja 

przyrodnicza, która przedstawia dwa 

bloki tematyczne: ekosystemy leśne i obszary wodno-błotne, które są 

szczególnie  charakterystyczne dla terenu 

Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górna 

Liswartą”. 

Na ternie (bezpośrednio przy 

Ośrodku Edukacyjnym ZPKWŚ w Kalinie) 

znajdują się: zadaszona wiata 

edukacyjna, krąg ogniskowy, tablice 

edukacyjne oraz zadaszone ławostoły 

umożliwiające prowadzenie zajęć 

plenerowych w piękne słoneczne dni. 

  

Oddział ZPKWŚ  
w Kalinie 

Ścieżka dydaktyczna 
Kalina-Olszyna 

Zajęcia terenowe 



 

 Mapa z lokalizacją Ośrodka 
 

Kalina położona jest w odległości około 2 km na południe od miejscowości Herby 

leżącej   przy drodze krajowej nr 46 Opole-Częstochowa i linii kolejowej relacji 

Lubliniec-Częstochowa. Ośrodek położony jest bezpośrednio przy drodze 

wojewódzkiej nr 905 relacji Herby-Boronów. 

 

 

 

 
Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego 
Ośrodek Edukacyjny 

w Kalinie 

ul. Lompy 6, 42-284 Herby 
tel/fax (34) 357 49 02 

e-mail: zpkkalina@zpk.com.pl 

www.zpk.com.pl 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Śląskiego 

Oddział w Kalinie 

 

 

 


