Ekologiczne wakacje
propozycje warsztatów
dla półkolonii

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
90-602 Łódź, ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18, www.zrodla.org

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” serdecznie zaprasza
grupy kolonijne/półkolonijne/świetlicowe
do udziału w warsztatach ekologiczno-artystycznych.

Nasze warsztaty wakacyjne to połączenie przekazu ekologicznego
i przyrodniczego z różnorodnymi technikami artystycznymi.
Pracujemy z dziećmi przy użyciu naturalnych lub recyklingowych
materiałów. Każdy warsztat angażuje różne zmysły, pobudza
naturalną dziecięcą kreatywność i wyzwala potencjał twórczy,
bazuje na przeżywaniu, jest przeprowadzany inną techniką i
urozmaicany zabawami energetyzującymi.
Zapraszamy grupy 15-25 osobowe, w wieku 6-12 lat.
Zajęcia odbywają się w naszej siedzibie,
w Łodzi przy ul. Zielonej 27
oraz w terenie (w łódzkich parkach i lasach).
Warsztaty trwają 1,5 godziny (zajęcia terenowe 3 godziny).

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt
z biurem stowarzyszenia w godzinach 11.00-15.00:
tel. 42 632 81 18, e-mail: edukacja@zrodla.org.pl

Papier czerpany (8 zł/uczestnik)
W czasie warsztatów każdy uczestnik sam zrobi kartkę papieru z makulatury.
Dzieci poznają proces czerpania papieru począwszy od podarcia makulatury, aż
po wyczerpanie papieru, który każdy zabierze ze sobą do domu. Papier na miejscu
można ozdobić suszonymi roślinami, wycinankami itp. i w ten sposób stworzyć
laurkę. Wspólnie zastanowimy się dlaczego i jak oszczędzać papier.

Zabawki domowej roboty (10 zł/uczestnik)
Dzieci otoczone setkami głównie plastikowych zabawek, szybko tracą nimi
zainteresowanie. Podczas zajęć chcielibyśmy pokazać, że świetnie i kreatywnie
można bawić się wykorzystując najzwyklejsze, dostępne w każdym domu
przedmioty. Dzieci samodzielnie zrobią dla siebie wybrane zabawki z papieru,
sznurka, opakowań, tkanin. Przy okazji porozmawiamy o tym jak zdrowo i
pomysłowo spędzać wolny czas oraz czym bawią się dzieci w innych krajach.

Małe laboratorium (10 zł/uczestnik)
W małym laboratorium przyrody dzieci poczują się jak prawdziwi naukowcy i
poznają tajniki eksperymentowania, przy użyciu prostych materiałów dostępnych
w każdym domu. Będziemy eksperymentować z cieczami, powietrzem, barwami.
Świetna zabawa i szczypta wiedzy.

W pszczelim świecie (5 zł/uczestnik)
Podczas zajęć dzieci uświadomią sobie jak wielką rolę odgrywają owady w
procesie zapylania i jak ważna jest ochrona zapylaczy. Dzieci poznają najważniejsze
zapylacze, dowiedzą się w jaki sposób zapylają one kwiaty, ile roślin użytkowych
jest zależnych od owadów, dlaczego zapylacze są zagrożone i jak możemy je
chronić. Wspólnie wykonamy domek dla owadów.

Zwierzyniec (5 zł/uczestnik)
Warsztat ma na celu poszerzenie wiedzy o sposobie życia rodzimych gatunków
zwierząt oraz uwrażliwienie dzieci na los dzikich zwierząt w Polsce. W trakcie
zajęć dzieci wykonają maski zwierząt, by następnie wcielić się w role lisów, saren,
zajęcy czy dzików. Przy pomocy ćwiczeń dramowych zastanowimy się wspólnie
co dzieje się ze zwierzętami gdy w terytorium ich bytowania ingeruje człowiek,
jakie niebezpieczeństwa czyhają na zwierzęta i gdzie mogą się one czuć naprawdę
bezpiecznie.

Niebieska planeta - warsztat o wodzie (5 zł/uczestnik)
Celem zajęć jest uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej na świecie
oraz konieczności oszczędzania wody i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu.
Zastanowimy się, dlaczego Ziemia nazywana jest niebieską planetą, uczniowie
obejrzą pokaz, który wykaże jak niewiele mamy wody słodkiej (proporcje wody
słodkiej i słonej na Ziemi). Uczniowie dowiedzą się, ile wody zużywamy na co dzień
do poszczególnych czynności, w jak sposób możemy ją oszczędzać i co zrobić, by
jak najmniej ją zanieczyszczać.

Podróż przez kontynenty (8 zł/uczestnik)
Przybliżając dzieciom kulturę Azji, Afryki i Ameryki Południowej i Środkowej,
pragniemy ukazywać różnorodność, ale i podobieństwa regionów świata, a przez
to – pobudzać do solidarności międzyludzkiej już najmłodszych. Proponujemy cykl
3 zajęć z edukacji globalnej o Algierii, Boliwii i Wietnamie. Podczas zajęć dzieci
poznają kulturę i przyrodę „odwiedzanych” krajów, uczą się tamtejszych zabaw.
W Algierii starają się przetrwać na pustyni, rysują na piasku i próbują daktyli. W
Boliwii poznają różne rodzaje domów i projektują swój własny, poznają kulturę
Indian południowoamerykańskich i ich barwne nakrycia głowy. W Wietnamie
odwiedzimy tamtejszą kuchnię i bazar, dowiemy się jakie pyszności pochodzą z
Azji, a jakie z innych stron świata.

Wakacje na łące (8 zł/uczestnik)
Zajęcia terenowe podczas których dzieci wyposażone w szkła powiększające, jako
badacze tajemniczej przyrody, odkrywają wielki świat maleńkich stworzeń i roślin.
Warsztaty pozwalają na zwrócenie uwagi dzieci na wielkie bogactwo świata
przyrody, na najdrobniejsze ślady życia... Dzieci z maleńkimi ludzikami wyruszą
w podróż wśród traw i mrówek, wymyślą nazwy roślin, a na zakończenie stworzą
przyrodniczy obraz z roślin.
Miejsce: dowolna duża niekoszona łąka, zajęcia trwają 3 godziny zegarowe.

Nieskończona różnorodność przyrody (8 zł/uczestnik)
Zajęcia terenowe podczas których poprzez różnorodne zabawy poznamy
podstawowe gatunki drzew i krzewów występujących w parku (kwiaty, owoce, liście
jako cechy charakterystyczne tych gatunków roślin). Spacer poświęcony będzie
przede wszystkim różnorodności gatunkowej w parku. Zagramy w przyrodnicze
bingo i pobawimy się w zabawy ruchowe z przesłaniem ekologicznym.
Miejsce: dowolny park lub las, zajęcia trwają 3 godziny zegarowe.

