Drodzy nauczyciele i wychowawcy
Od 01 września 2018r. do 30 listopada 2018r. wprowadzamy zmiany w harmonogramie zajęć
we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej

Zapraszamy na zajęcia bezpłatne, od poniedziałku do piątku o godzinie 9.00
Tematy, które będziemy wtedy realizować to:
Dla przedszkoli i klas I-III
1. O powietrze dbamy gdyż nim oddychamy
2. Proste rady na odpady
3. Zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku
4. Owoce i nasiona – jesienny zawrót głowy
5. Ptaki w naszym sąsiedztwie- dokarmianie ptaków zimą
Dla klasy IV
1. Poznajemy pospolite ptaki parku
2. Poznajemy pospolite drzewa iglaste i liściaste
Dla klasy V
1. Niezłe z nas ziółka – poznajemy rośliny
2. Sposoby rozprzestrzeniania się roślin
3. Poznajemy pospolite drzewa iglaste i liściaste
Dla klasy VI
1. Poznajemy pospolite ptaki parku
2. Miasto przyjazne ptakom

Dla klasy VIII
Miasto przyjazne ptakom
Dla klasy II i III gimnazjum
1. Odnawialne źródła energii – stopień wodny
2. Zagrożenia różnorodności biologicznej w mieście
3. PSZOK czy SZOK
4. Badamy środowisko życia organizmów
5. Trawnik czy dziki zakątek

W piątki o godzinie 11.00 bezpłatne zajęcia w ramach programu „Aktywny i ekologiczny
włocławianin - szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta”
Blok I





Gospodarka odpadami
Śmieci, śmieci, śmieci – co zrobić by było ich mniej.
Recykling – prelekcja z wykonaniem papieru ekologicznego.
Ponowne użycie – zdobienie techniką decoupage.

Blok II
 Zielone miasto
 Zwierzęta w mieście
 Zrównoważony rozwój
 Gospodarka niskoemisyjna
 Transport przyjazny środowisku
Blok III
 Młody informator przyrody
 Minilaboratorium wody i powietrza
 Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
 Bioróżnorodność
 Formy ochrony przyrody funkcjonujące w Polsce
 Zanieczyszczenie środowiska – woda, powietrze i gleby – przyczyny, skutki, sposoby
zapobiegania.
Blok IV
 Świadomy konsument
 Odnawialne źródła energii na przykładzie stopnia wodnego we Włocławku
 Zdrowe żywienie
 GMO
 Ekologiczny dom – sposoby na oszczędzanie energii i wody.

Od poniedziałku do czwartku o godzinie 11.00 zapraszamy na zajęcia
odpłatne(5zł/dziecko). Tematy, które będziemy wtedy realizować to:
1. Tajemnice ula – życie pszczół
2. Sowy Polski i inne ptaki drapieżne
3. Zwierzęta na wsi
4. Życie na łące. Pająk mrówka i biedronka – nasi mali przyjaciele
5. Las i jego mieszkańcy
6. Budki lęgowe i ich mieszkańcy
7. Tropy zwierząt
8. Zależności pokarmowe
9. Mikroskopowanie
10. Ekologiczne prezenty- zdobienie techniką decupage
11. Produkcja mydełek ekologicznych
12. Warsztaty świąteczne
13. Chleb nasz powszedni
14. Mówimy Nie bezmyślnym zakupom
Zajęcia bezpłatne odbywają się wyłącznie od poniedziałku do piątku o godzinie 9.00
i w piątki o godzinie 11.00
Od poniedziałku do czwartku o godzinie 11.00 wszystkie realizowane zajęcia są płatne
zł/osobę.

Zespół WCEE

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej wspólnie z przedsiębiorstwem
Anwil S.A. przez okres dwóch lat realizować będzie na terenie miasta Włocławek i okolic
program edukacji ekologicznej „Aktywny i ekologiczny włocławianin – szansą dla
zrównoważonego rozwoju miasta”.
04 października 2018 zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli realizowane w ramach tego
programu. Warsztaty poprowadzi pan Dawid Kilon - człowiek z pasją, wiedzą i talentem.
Dawid Kilon jest absolwentem biologii i ochrony środowiska na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego. Był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zrealizował
kilkadziesiąt projektów dotyczących edukacji przyrodniczej.

Warsztaty rozpoczną się o godzinie 13.00 w siedzibie Włocławskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.
13.00 Spotkanie w siedzibie WCEE, zajęcia stacjonarne w sali
15.30 przejazd na Zaporę Wodną na Wiśle, zajęcia w terenie
18.00 zakończenie zajęć

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 01.10.2018r.

Karta zgłoszeniowa na warsztaty dla nauczycieli
Włocławek, 04.10.2018
Imię i nazwisko
Szkoła
Proszę zaznaczyć opcję transportu z WCEE na tamę
Przejazd na tamę we własnym zakresie
Przejazd na tamę transportem zapewnionym przez organizatora

Tak
Tak

