OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH „ŹRÓDŁA”
ZAPRASZA SZKOŁY PODSTAWOWE NA

WARSZTATY
EKOLOGICZNE
Chcesz, aby dzieci wiedziały:
• Jak powstrzymać zmiany klimatu,
• jakie tropy zostawia lis lub ryś,
• Czym jest smog i niska emisja,
• Ile wody potrzeba do wyprodukowania dżinsów,
• Dokąd tupta nocą jeż,
• Co pływa w oceanach,
• Co ma nutella do orangutanów,
• jak dokarmiać ptaki zimą,
• Dlaczego pszczołom zawdzięczamy obiad ,
• Co piszczy w trawie,
• Jak odróżnić grab od buka?
zamów warsztaty prowadzone przez pasjonatów

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do sali warsztatowej Ośrodka
Działań Ekologicznych „Źrodła” (Łódź, Zielona 27) oraz do wybranych
łódzkich parków na bezpłatne warsztaty ekologiczne, przyrodnicze
i z edukacji globalnej. Zajęcia dofinanowane są ze środków Fundacji
„Drzewo i Jutro”. Zajęcia stacjonarne mogą odbyć się również w szkole,
ale wówczas są odpłatne.
Zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych (przy tej samej
tematyce stosowane są inne metody). Klasy, które uczestniczą w cyklu co
najmniej pięciu warsztatów otrzymują Dyplom Młodego Ekologa.
Ze względu na warsztatowe formy pracy, grupy mogą liczyć do 25 osób.
Zajęcia stacjonarne trwaj 90 minut, a terenowe 120 minut.
Zajęcia w ośrodku rozpoczynamy o 8.30, 10.30 i 12.30, zaś w terenie
o 9.00 i 11.15. Na zajęcia w ośrodku prosimy zabrać obuwie na zmianę.
Klasy zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 42 632 81 18,
kom. 507 575 535 lub e-mail: edukacja@zrodla.org
Zapraszamy!
Chcesz otrzymywać informacje o naszych warsztatch i projektach? Zapisz
sie na nasz newsletter na stronie: www.zrodla.org/newsletter

www.zrodla.org
facebook.com/ode.zrodla

WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

TYTUŁY WARSZTATÓW

I-III

Jesień idzie, nie ma na to rady



Od karety do rakiety – o zrównoważonym transporcie



Ekologia mieszczucha – jak żyć ekologicznie na co dzień
Ekologia dla najmłodszych



Na jesieni świat się mieni – warsztat terenowy



Od nasionka do roślinki



Zwierzyniec – zwierzęta polskich lasów



Zwierzęta z różnych stron świata

GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ


















Globalne śniadanie – o współzależnościach na świecie







Nieskończona różnorodność przyrody – warsztat terenowy







Dokarmiajmy ptaki mądrze





Wilczym tropem







Wierzę w jeże



Kupuj odpowiedzialnie















Prawdziwa Afryka... jest różnorodna

CZERWIEC

IV-VI VII-VIII

Ciepło, cieplej gorąco – wprowadzenie do zmian klimatu
Zabawki dawniej i dziś



Energia Ziemi – o energii odnawialnej





Kolorowe drzewko – ozdoby choinkowe (8 zł/os)







Gdy pierwsza gwiazdka na niebie świeci – tradycje świąteczne







Śladami zwierząt (tropy i ślady)







Dlaczego warto być przyjacielem drzew?







Alarm antysmogowy







Tupot małych stóp – warsztat o pingwinach





Wszechobecny plastik





Klimatyczni w akcji – jak powstrzymać zmiany klimatu





Zwierzęta naszym przyjaciółmi





W krainie białych niedźwiedzi





Olej palmowy i zwierzęta lasów równikowych





Dokąd poszedł dzik? – zimowy warsztat terenowy







Bałtyk i jego mieszkańcy







Niebieska planeta – warsztat o wodzie







Wiosna, ach to Ty





Zdumiewająca przyroda Afryki






Szumi dokoła las – warsztat terenowy





Wszystko kwitnie – o zapylaniu





Nauka idzie w las – o znaczeniu lasów





Słonie – lądowe olbrzymy





Teatr w skrzynce – warsztat teatrzyku kamishibai





Dzień Ziemi – warsztat terenowy





Pracowite pszczoły – warsztat o zapylaczach





Torba w kwiatki na Dzień Matki (10 zł/os)





Parki narodowe Polski





Fair Trade – Sprawiedliwy Handel




Żyrafa na rowerze – o migracjach z teatrzykiem kamishibai





Wiej wietrze



W krainie Posejdona – warsztat o morzach i oceanach





Gdzie jest ojczyzna bociana białego?





Sensoryczne zabawy w przyrodzie – warsztat terenowy





Pełna oferta z opisami zajęć
znajduje się na stronie
www.zrodla.org/edukacja/
ekologiczna/

I inne
działania
Bardzo zielone szkoły
czyli wycieczki z intensywnym
programem ekologicznym
www.zieloneszkoly.pl

szkolenia dla nauczycieli
www.zrodla.org/edukacja/
szkolenia/

Dzień Pustej Klasy,
19 czerwca 2020
www.dzienpustejklasy.pl



EkoKalendarz.pl




Szkoła na łące – wiosenne warsztat terenowy

warsztaty
na cały rok






opis świąt ekologicznych oraz
bezpłatne pakiety edukacyjne
www.ekokalendarz.pl

