
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”



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
3. Poznajemy ptaki drapieżne
4. Zwierzęta w mieście
5. Zwierzęta na wsi
6. Życie na łące
7. Las i jego mieszkańcy
8. Budki lęgowe i ich mieszkańcy
9. Pająk mrówka i biedronka – nasi mali przyjaciele
10. Tropy zwierząt
11. Zależności pokarmowe
12. Minilaboratorium
13. Mikroskopowanie
14. Produkcja papieru ekologicznego
15. Ekologiczne prezenty- zdobienie techniką decupage
16. Produkcja mydełek ekologicznych
17. Warsztaty świąteczne
18. Ekologiczny dom
19. Zdrowe żywienie
20. Chleb nasz powszedni
21. Mówimy Nie bezmyślnym zakupom
22. Segreguję. Nie śmiecę

Zespół WCEE


