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Kilka słów o Nas

 Mam na imię Zuzia, mam 11 lat. W wieku 5 

lat dostałam swój pierwszy aparat i od 

tamtego czasu patrzę inaczej na 

otaczający mnie Świat, świat przyrody. 

 Mój Tata i Ja jesteśmy miłośnikami 

przyrody, każdą wolną chwilę staramy się 

spędzać na łonie natury, podziwiając i 

starając się upamiętnić najpiękniejsze 

chwile.

 Nie jest dla Nas problemem wstać o 4 

rano aby móc podziwiać wschodzące 

słońce i poranne aktywności zwierząt.

 Uwielbiamy podróże dalekie i bliskie, do 

nieznanych i znanych miejsc, gdzie zawsze 

odkrywamy coś nowego.



Magia poranka

➢ Świat wygląda 

inaczej – zwykłe 

staje się niezwykłe

➢ Spokój i cisza

➢ Piękne kolory



Magia poranka

➢ Duża aktywność 

zwierząt – śpiew, 

szukanie 

pożywienia, gody 



Podróże dalekie …..

Odkrywanie nowych miejsc i nowych obiektów przyrodniczych



Podróże bliskie

 Nie doceniamy, nie widzimy tego co często 
mamy na wyciągniecie ręki.



Dolina Noteci

❑ Raj dla przyrodnika

❑ Bogactwo flory i fauny

❑ Cisza i spokój



Dolina Noteci

❑ Występowanie rzadkich zagrożonych 

gatunków zwierząt i roślin



zdobywamy nowe doświadczenie

jak radzić sobie w różnych sytuacjach

odpowiedzialności i podejmowania decyzji

poznawanie nowych ludzi

Podróże kształcą, uczą

Własnoręcznie znalezione bursztyny

Muzeum MotyliMuzeum Archeologiczne



Nie bój się

Aby zrozumieć lepiej 
otaczający Cię świat to 
wykorzystuj swoje zmysły –
wzroku, dotyku, słuchu, 
węchu, smaku



Nie bój się

Pomagaj – zwierzętom wtedy kiedy tego potrzebują nie bądź obojętny!

Padalec o mały włos zostałby przejechany

Pokrzywnica została potrącona przez samochód

Pisklę szpaka wypadło z dziupli



Fotografia zatrzymuje chwile

Fotografie:
❑ Opowiadają historię
❑ Wracają wspomnienia
❑ Pamiątka na zawsze



Zdjęcie opowiada historię

Na zdjęciu gąsienica bardzo 

rzadkiego i zagrożonego 

wyginięciem motyla Paź Królowej. 

Będąc na wycieczce rowerowej 

spostrzegłam je przy płocie – ktoś 

uznał je za szkodniki i wyrzucił je za 

płot.

Rozwijają się tylko na koperku, naci 

pietruszki, marchewce. Szybko 

zabrałam je do swojego ogródka, 

dając im szanse dalszego rozwoju.

Na zdjęciu dorosły motyl nocny 

Niedźwiedziówki (jedna z bardziej 

kolorowych ciem). To co mnie 

wzrusza w tym zdjęciu to fakt, że 

gąsienice wyhodowałam w 

pojemniku w domu. Po kilku 

tygodniowym wyczekiwaniu 

pewnego wieczoru z kokonu wyszedł 

tak piękny motyl – tego się nie 

spodziewałam.



Różne pory roku – różne piękno

Każda pora roku 

jest inna i daje 

różne możliwości, 

ma inne piękno, 

wystarczy mieć 

chęci by spędzać 

czas na zewnątrz w 

otoczeniu przyrody.

Wiosna                               Lato

Jesień                                 Zima



Nie czekaj – ruszaj w podróż ☺

Dziękujemy za uwagę


