יום הולדת חייתי בגן הזואולוגי
קמפוס טבע מזמין אתכם לחגוג את יום ההולדת בגן הזואולוגי ,עם חיות הבר של ישראל.

מה בתכנית?
•

סיור מודרך בגן הזואולוגי ,בשילוב הדגמות ומשחקים.
נושאי הסיור לבחירה:

•

•

טורפים ונטרפים

•

חושים ותקשורת

•

בעקבות בעלי החיים

חגיגת יום הולדת :כיבוד וטקס.

* הסיור המודרך נערך בקבוצות של עד  18משתתפים.
* חגיגת יום ההולדת והכיבוד באחריות מזמיני הפעילות.
הגן הזואולוגי משתרע על שטח של כ 30-דונם וחיים בו מגוון
רחב של בעלי חיים מישראל .חלק מבעלי החיים מסתובבים
באופן חופשי ברחבי בגן ,והתנהגותם טבעית – הם מחזרים,
נלחמים ,מזדווגים ומגדלים צאצאים.
מחירון
עד  18משתתפים

₪ 860

עד  36משתתפים

₪ 1,420

כל  18נוספים

₪ 560

בחרו בנושא האהוב עליכם
טורפים ונטרפים
כל אחד צריך לאכול בשביל לשרוד .בואו לגלות מי אוכל את מי בטבע ,במה
משתמשים בעלי החיים במקום בסכין ובמזלג וכיצד הם נמנעים מלהפוך
לארוחה הבאה של מישהו אחר...
במהלך הסיור נאכיל את בעלי החיים ונראה מה הם אוכלים וכיצד;
נתנסה ב"אכילה" עם סוגים שונים של מקורים; נערוך תצפית ,בעזרת
משקפות ,על עופות המים ונחקור מה אוכלים העופות השונים.
חושים ותקשורת
כיצד מצליחים העטלפים לצוד את טרפם בחושך מוחלט? למה אוזני
התנשמת לא סימטריות? מה "אומר" הטווס בעזרת זנבו המפואר? מה פשר
קריאות השחפים על הדשא? צאו אתנו למסע שיפעיל את כל החושים,
בעקבות עולם התקשורת העשיר של בעלי החיים.
במהלך הסיור נערוך הדגמות שיפעילו את חושינו ,נבקר במושבת
העטלפים ונחקור כיצד מגיבים בעלי החיים כשהם מזהים טורף.

בעקבות בעלי חיים
הצטרפו אלינו למשימה בלשית ,בעקבות אחד מבעלי החיים
ש"ברח מהכלוב" .במהלך הסיור נלמד לזהות עקבות וסימנים
שמשאירים אחריהם בעלי החיים ,נבחן את העקבות
שהשאיר אחריו בעל החיים המסתורי ,נבדוק בעלי חיים
"חשודים" בגן ונגלה מי הוא בעל החיים ש"ברח".

האותיות הקטנות...
• המדריך ימתין לכם חצי שעה לפני תחילת הפעילות ,על מנת שתוכלו להתארגן מראש.
• האורחים מוזמנים להגיע החל מרבע שעה לפני תחילת הפעילות.
• במהלך כל הפעילות ילווה אתכם מדריך קמפוס טבע .אין לשהות בגן הזואולוגי ללא ליווי איש
צוות.
• משך הסיור :שעה וחצי; משך חגיגת יום ההולדת :חצי שעה.
• התכנים והכיבוד במהלך חגיגת יום ההולדת (בסיום הסיור) הם באחריות מזמיני הפעילות .קמפוס
טבע יעמיד לרשותכם סככה מוצלת עם ספסלים ושולחנות .בסככה נקודת חשמל לשירותכם .אין
בגן הזואולוגי מקרר לשירות המבקרים.
• קמפוס טבע שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של ילד/ה שהשתתפותו/ה מפריעה
למהלכה התקין של הפעילות.
• במקרה של ביטול הפעילות בהתראה של  48שעות או יותר יוחזר התשלום ,למעט  ₪ 100דמי
ביטול .במקרה של ביטול הפעילות בהתראה של פחות מ 48-שעות לפני מועד הפעילות ,לא יוחזר
התשלום.

