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MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III w WILANOWIE 

zajęcia przyrodnicze planowane na luty 2018 r. 
 
 
11 i 25 lutego: ZIMOWE SPOTKANIA ORNITOLOGICZNE  
 
Co roku zimową porą serdecznie zapraszamy do ogrodów wilanowskich na spotkania z ptakami. Zima to 
czas, kiedy skrzydlaci mieszkańcy przypałacowego parku chętnie przylatują do przygotowywanych dla nich 
karmników. Na niezamarzających fragmentach jeziora i potoku licznie gromadzą się kaczki, mewy, łabędzie i 
czaple. Dla miłośników ptaków przygotowaliśmy specjalny program wycieczek i warsztatów 
ornitologicznych. 
 
WYCIECZKA ORNITLOGICZNA 
Kto rano wstaje… ten ma najciekawsze obserwacje! Zapraszamy do udziału w ornitologicznych spacerach 
po ogrodach wilanowskich. W czasie wycieczek będziemy wspólnie obserwować ptaki zimujące  
w przypałacowym parku i na Jeziorze Wilanowskim. Uczestnicy wycieczki dowiedzą się, jak rozpoznawać 
różne gatunki ptaków, a także jak mądrze je dokarmiać, by im pomagać, a nie szkodzić.  
 
TERMINY: 11 i 25 lutego, godz. 9.30–11.00  
MIEJSCE: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | park wilanowski | zbiórka przy kasie 
KOSZT: bilet wstępu do ogrodu | 5 zł – bilet zwykły, 3 zł – bilet ulgowy 
ODBIORCY: rodziny  
 
PTAKI, LICZBY, MIARY | warsztaty przyrodniczo-plastyczne 
 
Jak zmierzyć ptasi dziób? Co długość pazura może powiedzieć o jego właścicielu? Który z wilanowskich 
ptaków jest największy, najmniejszy, najszybszy? Jak zaplanować prace badawcze, zebrać wyniki i je 
przeanalizować? Biometria to niezwykła nauka, dzięki której możemy się dowiedzieć, jak różnorodny jest 
świat organizmów. Zapraszamy do Pompowni nad Jeziorem Wilanowskim na pełne ciekawostek, 
łamigłówek i zadań warsztaty, dzięki którym lepiej będzie można poznać fascynujący świat ptaków. 
 
TERMINY: 11 i 25 lutego, godz. 11.00–14.00 
MIEJSCE: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Pompownia 
KOSZT: bilet wstępu do ogrodu | 5 zł – bilet zwykły, 3 zł – bilet ulgowy 
ODBIORCY: rodziny 

 
17 lutego: WZORY NATURY | wycieczka przyrodnicza 
 
Zapraszamy na wycieczkę w poszukiwaniu niezwykłych kształtów, faktur, wzorów i ornamentów. W czasie 
spaceru będzie można dowiedzieć się, jak po pokroju, czyli sylwetce i po korze rozpoznawać drzewa, gdy nie 
ma na nich liści. Rodzinny spacer połączymy z pisaniem kartek. Każdy uczestnik spotkania otrzyma 
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tematyczną widokówkę autorstwa Grety Samuel, której piękne ilustracje zdobią rodzinny przewodnik 
„Ogrody wilanowskie – 12 pełnych przygód spacerów”. 
 
TERMIN: 17 lutego, godz. 11.00–12.30  
MIEJSCE: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | park wilanowski | Pompownia 
ODBIORCY: rodziny z dziećmi w wieku 7–10 lat 
KOSZT: 10 zł / osoba 

 
25 lutego: NATURE’S PATTERNS | nature walk 
 
Everyone who loves nature is invited to the Gardens of Wilanów to discover the beauty of the four seasons 
in royal gardens and landscape parks. Come and find out what species of animals and plants you can 
observe in the king Jan III’s residence and how nature changes throughout the year. Each of the trips will 
reveal the secrets of another topic regarding the biodiversity and natural heritage of the royal residence in 
Wilanów. During the trip we will learn how to recognize trees when there are no leaves on them. 
 
LANGUAGE: walks are conducted in English 
HOURS: 11.00–12.30 
RULES OF PARTICIPACION: Participation in trips is possible after buying an education ticket - 10 PLN for 
each participant. Tickets are available at the museum ticket office or online. We start in front of the ticket 
office (yellow building at the main avenue). The number of tickets is limited. 
 
 

http://www.bilety.wilanow-palac.pl/

