Iz muzeja u prirodu

Cilj programa „Iz muzeja u prirodu“ je omogućiti
posjetiteljima Hrvatskog prirodoslovnog muzeja doživljaj
prirodnih vrijednosti neposredno na izletima u prirodi.
Poučni izleti u prirodu pod vodstvom kustosa provode se
kao lagane šetnje odabranim planinarskim stazama na
kojima se izravno susreću i pojašnjavaju značajni prirodni
fenomeni. Radionice za djecu i popularno znanstvena
predavanja održavaju se u Hrvatskome prirodoslovnome
muzeju gdje građani mogu razgledati i dio fundusa muzeja
kroz aktualni stalni postav i tematske izložbe.
Program se redovito provodi tijekom svibnja i lipnja te u
rujnu i listopadu. Detaljnije informacije o izletima biti će
dostupne na web stranicama muzeja.
Iznimno, na zahtijev organizirane školske grupe moguće
je dogovoriti poučni izlet i u posebnom terminu izvan
službenog termina odvijanja programa.

Raspored radionica i poučnih izleta u prirodu za
svibanj i lipanj 2017. godine:
18. svibanj, četvrtak u 17.00 sati
Radionica za djecu: Život bez svjetlosti
Zavirite u svijet gdje svjetlost ne dolazi. Kroz interaktivno druženje naučite o
tajanstvenim špiljama i njihovim sramežljivim stanovnicima.
Voditeljica radionice: Mateja Jagić

20. svibanj, subota
Poučni izlet: Ličko polje i brdo Zir
Obilazak „Poučne staze ličkog krajolika i baštine“ kod sela Kruškovac te
uspon na vrh Zir. Teme izleta: krški reljef (polje, izvori, špilje...), flora i fauna.
Voditelji izleta: Damir Lacković, Snježana Mikulčić Pavlaković, Vesna Štamol,

Petar Crnčan, Mateja Jagić, Renata Brezinščak i Nives Borčić

Za izlet se potrebno unaprijed prijaviti na e-mail: damir.lackovic@hpm.hr
Detaljnije informacije o izletu bit će dostupne na web stranicama muzeja nekoliko
dana prije termina izleta.

25. svibanj, četvrtak u 17.00 sati
Radionica za djecu: Od lista do fosila
Kako izgledaju biljke daleke prošlosti i kako su se sačuvale u obliku fosila?
Izrađivati ćemo vlastite biljne „fosile“.
Voditelji radionice: Tamara Đerek, Sanja Japundžić i Nives Borčić

1. lipanj, četvrtak u 17.00 sati
Predavanje i radionica za djecu: Živi svijet rijeke Drave
Upoznajte živi svijet rijeke Drave, od najsitnijih beskralježnjaka do riba,
vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca, kao i neke od najzanimljivijih biljaka
vezanih uz ovu rijeku.
Voditelji radionice: Mateja Jagić i Petar Crnčan

8. lipanj, četvrtak u 17.00 sati
Radionica za djecu: Zavirimo u pijesak
Otkrijmo od čega se sastoji pijesak i što nam govore njegova zrna. Saznajmo
kako pijesak nastaje i zašto može biti različitih boja – bijeli, žućkasti, smeđi,
rozi, zeleni pa čak i crni.
Voditelji radionice: Snježana Mikulčić Pavlaković, Ivan Razum, Renata

Brezinščak, Sara Matešić i Damir Lacković

10. lipanj, subota
Poučni izlet: Đurđevački pijesci i rijeka Drava
Posjet geografsko botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci i rijeci Dravi.
Teme izleta su: mineralni sastav i podrijetlo pijesaka Drave i okolice, ispiranje
zlata iz Dravskih pijesaka, fosilni ostaci mamuta, flora i fauna
Voditelji izleta: Damir Lacković, Snježana Mikulčić Pavlaković, Vesna Štamol,

Petar Crnčan, Mateja Jagić, Renata Brezinščak i Nives Borčić

Za izlet se potrebno unaprijed prijaviti na e-mail: damir.lackovic@hpm.hr
Detaljnije informacije o izletu bit će dostupne na web stranicama muzeja nekoliko
dana prije termina izleta.

