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LLaabboorraattoorriioo  ““ll’’aallbbeerroo  ee  iill  bbaammbbiinnoo””  --  llaa  ggeerrmmiinnaazziioonnee      

Lo scopo del progetto è’ 
di diffondere la cultura di 

educazione alla natura e di protezione, 
attraverso laboratori rivolti 
alle scuole che a 360° gradi 
rappresentino le varie modalità 

di avvicinamento alla natura stessa.

GGrruuppppoo  ssccuuoollaa  ee//oo  eessttaattee  rraaggaazzzzii::
mmaassssiimmoo  2200  bbaammbbiinnii  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa    
ee  mmaassssiimmoo  2255  bbaammbbiinnii  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa..

DDuuee  ooppeerraattoorrii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ddii  eedduuccaazziioonnee  aammbbiieennttaallee
QQuuaattttrroo  oorree  ddii  llaabboorraattoorriioo,,  dduuee  aall  mmaattttiinnoo  ee  dduuee  aall  ppoommeerriiggggiioo

CCoossttoo  aa  bbaammbbiinnoo  ppaarrtteecciippaannttee  ppeerr  ll’’iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa::  

88,,0000  eeuurroo  ((44,,0000  eeuurroo  ssee  sscceellttaa  mmeezzzzaa  ggiioorrnnaattaa))

EEvveennttuuaallii  ccoossttii  aaggggiiuunnttiivvii  ssuu  llaabboorraattoorrii  cchhee  rriicchhiieeddoonnoo  mmaatteerriiaallee  
((ppeerr  eesseemmppiioo  aarrggiillllaa  oo  tteellee  ppeerr  aaccqquuaarreellllii))::  22,,0000  €€ aa  bbaammbbiinnoo

CCoossttii  ttrraassppoorrttii  ee  vviittttoo  eesscclluussii  ((pprraannzzoo  aall  ssaaccccoo))..
CCoonncceessssaa  11  ggrraattuuiittàà  ssuull  ggrruuppppoo,,  

ssuu  rriicchhiieessttaa  eeffffeettttiivvaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddoocceennttee..

Costi

IIll  llaabboorraattoorriioo  ssii  ssvvoollggee  pprreessssoo  iill  PPaarrccoo  FFoorreessttaallee  ddeell  RRooeerroo,,  
LLaaggoo  ddeellllee  GGiinneessttrree  ee  LLaaggoo  ddeeggllii  AAiirroonnii..  
wwwwww..ppaarrccooffoorreessttaa lleeddeellrrooeerroo.. iitt

IInn  ccaassoo  ddii  mmaalltteemmppoo  llee  aattttiivviittàà  vveennggoonnoo  rriinnvviiaattee  aa  uunnaa  ddaattaa  
ddii  rreeccuuppeerroo  ddaa  ssttaabbiilliirree  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  pprreennoottaazziioonnee..
CCoonnttaattttii::  ddootttt..ssssaa  iinn  SScciieennzzee  NNaattuurraallii  LLoorreennzzaa  BBaarr  
333355--55334444444433  ||  lloorreennzzaa..bbaarr@@cceennttrroossppoorrttiivvoorrooeerroo..iitt

Location

LLaabboorraattoorriioo  ““llaa  rraannaa  ee  iill  ggiirriinnoo””

Scuola di
ambiente
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Approfondimento laboratori scuola Primaria
II  tteemmii  rriivvoollttii  aaii  bbaammbbiinnii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  mmoollttii  aallttrrii  oollttrree  aa  qquueellllii
eelleennccaattii,,  ssiiaa  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  cchhee  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa..
OOggnnuunnoo  ddii  qquueessttii  tteemmii  eelleennccaattii,,  cchhee  rraapppprreesseennttaannoo  ssoolloo  uunnaa  ppiicc--
ccoollaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  ssii  ppuuòò  ccoossttrruuiirree  iinnttoorrnnoo  aaii  bbaammbbiinnii,,
ppuuòò  eesssseerree  ssvvoollttoo  nneellllaa  ggiioorrnnaattaa..  AA  rriicchhiieessttaa  ddeellllaa  ssccuuoollaa  iill  llaa--
bboorraattoorriioo  ppuuòò  dduurraarree  ll’’iinntteerraa  oo  llaa  mmeezzzzaa  ggiioorrnnaattaa..
OOggnnii  llaabboorraattoorriioo  vviieenn ee  ssvvoollttoo  ddaa  dduuee  ooppeerraattoorrii,,  uunnaa  ddootttt..ssssaa  iinn
SScciieennzzee  NNaattuurraallii  ee  uunnaa  ddaannzzaa  ccrreeaattiivvaa  oo  aarrttee--tteerraappeeuuttaa,,  aa  ssee--
ccoonnddaa  ddeell  tteemmaa  sscceellttoo  ee  ddeellllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ooppeerraannttee..
IIll  llaabboorraattoorriioo  vviieennee  ssvvoollttoo  ssuull  ggrruuppppoo  ccllaassssee,,  mmeeddiiaammeennttee  ddii  1188--
2200  bbaammbbiinnii  ppeerr  llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  ee  2200--2255  bbaammbbiinnii  ppeerr  llaa
ssccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa..

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEEII  LLAABBOORRAATTOORRII::
AArrrriivvoo  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  ee  aaccccoogglliieennzzaa  

PPrreesseennttaazziioonnee  ddeell  llaabboorraattoorriioo  ee  ddeeggllii  ooppeerraattoorrii
PPaarrttee  tteeoorriiccaa  ee  pprraattiiccaa  ddii  dduuee  oorree

PPaauussaa  pprraannzzoo  aall  ssaaccccoo
PPaarrttee  pprraattiiccaa  ddii  uunn’’oorraa

RRaaccccoollttaa  eellaabboorraattii  eedd  eemmoozziioonnii
SSaalluuttii

LLaabboorraattoorriioo  ““ggllii  iinnsseettttii””  ––  oosssseerrvvaazziioonnii  ddaall  vviivvoo

laboratori scuola Infanzia

LLAA  FFOOTTOOSSIINNTTEESSII

EECCOOSSIISSTTEEMMAA  EE  CCAATTEENNAA  AALLIIMMEENNTTAARREE

IILL  SSOOTTTTOOBBOOSSCCOO
ssppeecciiee  vveeggeettaallii  ee  aanniimmaallii

AALLBBEERRII
cchhiiaavvii  ddiiccoottoommiicchhee  sseemmpplliiffiiccaattee

IILL  FFIIOORREE
rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ssppeecciiee  ee  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  eerrbbaarriioo

IILL  CCIICCLLOO  DDEELLLL’’AACCQQUUAA

II  CCIINNQQUUEE  SSEENNSSII ((ccllaassssii  pprriimmee  eelleemmeennttaarrii))

GGEEOOGGRRAAFFIIAA  DDEELL  PPAAEESSAAGGGGIIOO  

EECCOOLLOOGGIIAA  AAPPPPLLIICCAATTAA
ggiioocchhii  eedd  eessppeerriimmeennttii

ZZOOOOLLOOGGIIAA  DDEELL  BBOOSSCCOO

IILL  MMEESSTTIIEERREE  DDEELL  NNAATTUURRAALLIISSTTAA
ggiioocchhii  ee  ssccooppeerrttee

AALLLLAA  SSCCOOPPEERRTTAA  DDEELL  RRIIOO
eesspplloorraazziioonnii  ttrraa  ggllii  aannffiibbii

II  CCOOLLOORRII  IINN  NNAATTUURRAA,,  eessttrraazziioonnee  ddeeii  ppiiggmmeennttii

II  55  SSEENNSSII  
SSccoopprriiaammoo  llaa  nnaattuurraa  ccoonn  ttaattttoo,,  uuddiittoo,,  vviissttaa  ee  oollffaattttoo..  

GGiioocchhii  aa  mmiissuurraa  ddii  bbaammbbiinnoo  ppeerr  aavvvviicciinnaarrssii  aallllaa  nnaattuurraa

II  TTRRAASSPPOORRTTII  IINN  NNAATTUURRAA
CCoommee  ssii  mmuuoovvee  llaa  nnaattuurraa??  IIddrrooccoorriiaa,,  aanneemmooffiilliiaa  ee  zzooooccoorriiaa  

rraaccccoonnttaattii  aaii  bbaammbbiinnii  aattttrraavveerrssoo  ggiioocchhii  iinn  nnaattuurraa

LLEE  SSTTAAGGIIOONNII  
LLoo  ssccoorrrreerree  ddeell  tteemmppoo  sseeggnnaattoo  ddaaii  ccaammbbiiaammeennttii  cclliimmaattiiccii  

oosssseerrvvaattii  nneell  bboossccoo;;  iill ccrreesscceerree  ddeell  bbaammbbiinnoo  ee  iill  ppaarraalllleelloo  iinn  nnaattuurraa

IILL  BBOOSSCCOO
UUnn  mmeerraavviigglliioossoo  mmoonnddoo  ddii  ccrreeaattuurree  ppiiccccoollee  ee  ggrraannddii,,  

ddii  aallbbeerrii  cceenntteennaarrii  cchhee  rraaccccoonnttaannoo  llaa  lloorroo  ssttoorriiaa

LL’’AALLBBEERROO  EE  IILL  BBAAMMBBIINNOO  
PPeerrccoorrssoo  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ttrraa  ffoorrzzee,,  ssttrruuttttuurree  ee  ffuunnzziioonnaalliittàà  

aattttrraavveerrssoo  ggiioocchhii  ccoorrppoorreeii ee  nnaattuurraalliissttiiccii

IILL  NNIIDDOO  
CCuucccciioollii  ee  ccooccccoollee  iinn  nnaattuurraa

LLAA  RRAANNAA  EE  IILL  GGIIRRIINNOO
MMeettaammoorrffoossii  ddaa  oosssseerrvvaarree,,  ttooccccaarree,,  ccoonnoosscceerree  ee  ggiiooccaarree

IILL  MMIIOO  AAMMIICCOO  LLOOMMBBRRIICCOO
VViivvee  ssoottttoo  ii  nnoossttrrii  ppiieeddii,,  uummiiddoo  ee  ssiimmppaattiiccoo  ssii  llaasscciiaa  ttooccccaarree  

ee  ccoonnoosscceerree..  CCrreeaazziioonnee  ddii  uunn  lloommbbrriiccaaiioo  ccoonn  ii  bbaammbbiinnii


