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Bliżej natury bez wychodzenia z
domu
Filmy z egzotycznymi zwierz?tami, internetowe lekcje pe?ne zoologicznych ciekawostek i audycje o
miejskich lasach – mieszka?cy mog? pozna? bli?ej przyrod? pozostaj?c w domu. Materia?y dla dzieci i
doros?ych publikowane s? na profilach warszawskiego zoo i Lasów Miejskich-Warszawa.
#ZOOsta?wdomu – ZOObaczonline
Cho? ogród zoologiczny jest zamkni?ty dla zwiedzaj?cych, to pracownicy ca?y czas opiekuj? si? zwierz?tami. Co
takiego robi? w pracy? Jak si? czuj? podopieczni zoo? Codziennie, o godz. 14.00 na fanpage’u Warszawskie ZOO
publikowane s? krótkie filmy opiekunów s?oni, hipopotamów, ?yraf i innych zwierzaków. Z kolei kilkuminutowe
lekcje z zoologicznymi ciekawostkami udost?pniane s? na profilu ZOO Edukacja - Warszawskie ZOO
– co wtorek o godz. 12.00 dla najm?odszych i co czwartek, o godz. 12.00 dla doros?ych. Wolontariusze placówki

równie? zamieszczaj? zagadki dla najm?odszych, a w poniedzia?ki i pi?tki o godzinie 9.00 wyja?niaj?, jak
?rodowisko naturalne wp?ywa na wygl?d zwierz?t – materia?y cyklu „Dlaczego tak wygl?dam?” dost?pne s? tutaj.
Le?na edukacja
Mieszka?cy mog? si? wybra? na wirtualn? wycieczk? do Lasu Kabackiego s?uchaj?c audycji dost?pnej tutaj.
Mo?na pos?ucha? tak?e rozmowy o najwi?kszym zwartym kompleksie le?nym w stolicy, która jest opublikowana
tutaj. Co jedz? sikory? Czy w stolicy mo?na spotka? zaj?ce? Jak wygl?da k?piel b?otna dzików? Odpowiedzi na te
i wiele innych pyta? o dzikiej przyrodzie w stolicy mi?o?nicy natury mog? zdoby? ogl?daj?c filmy „Z kamer? w?ród
zwierz?t”. Przyrodnicze ciekawostki znajduj? si? tak?e na fanpage’u Lasów Miejskich-Warszawa.
Z kolei dla najm?odszych odwiedzaj?cych sto?eczne lasy przygotowane zosta?y „Zasady zachowania w lesie”to kompendium wiedzy o tym, jak si? prawid?owo ubra? do lasu, jak porusza? si? po nim bezpiecznie i co mo?na
w nim robi?, a jakie zachowania s? nieodpowiednie.
Trzymaj dystans
Apelujemy do mieszka?ców o rozwa?ne sp?dzanie czasu poza domem – wspólne spotkania w lesie czy parku,
ogniska czy grupowe treningi nie s? teraz wskazane. W zwi?zku z zapobieganiem rozprzestrzeniania si?
koronawirusa przy plenerowych si?owniach i placach zabaw w stolicy pojawiaj? si? apele o niekorzystanie z
obiektów sportowo-rekreacyjnych. Mieszka?cy w czasie epidemii nie powinni organizowa? ognisk na polach w
Lesie Kabackim ani w Lesie M?ociny. Niewskazane jest tak?e korzystanie z miejsc do grillowania nad Wis?? czy w
parkach. Unikajmy skupisk ludzi oraz zachowujmy odpowiedni? odleg?o?? podczas spacerów (min. 1-1,5m).
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