
Letnia ekoteka młodego człowieka 

 

Projekt zakłada przeprowadzenie wakacyjnych warsztatów edukacyjnych poszerzających 

wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Przez cztery tygodnie, poprzez warsztaty,  dzieci będą 

nabywały wiedzę i doświadczenie, które wykorzystane zostanie przy tworzeniu ekoteki – 

graficznego zbioru dobrych i złych praktyk ekologicznych. Celem projektu jest utrwalanie 

dobrych wzorców oraz wpływ na zmianę mentalności w rodzinach dzieci. 

 

Na jakie lokalne potrzeby projekt odpowiada? 

Ogromnym problemem Rybnika jest zanieczyszczenie powietrza. Dni, w których przekroczone 

jest dopuszczalne stężenie pyłu PM10, to nie tylko ustawowe 35 dni, ale właściwie w okresie 

jesienno – zimowym to codzienność. Nieobce są Rybniczanom przekroczenia w granicy 1000%.   

Główną przyczyną wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego jest oddziaływanie 

emisji ze spalania paliw do celów grzewczych podczas występowania niekorzystnych 

warunków meteorologicznych, powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej 

warstwie atmosfery. 

Realizując ten projekt chcemy przyczynić się do zmiany mentalności mieszkańców Rybnika. 

Chcemy zwrócić szczególną uwagę na istotność wymiany pieców, bez względu na koszty. 

Chcemy także zwrócić uwagę na to, że nasze codzienne działania mają realny wpływ na to, 

czym oddychamy. 

 

Co planujemy? 

Nasz projekt to cykl wakacyjnych warsztatów dla dzieci. 

Na bazie wiedzy zdobytej podczas warsztatów dzieci będą tworzyły własną ekotekę – graficzny 

zbiór dobrych i złych praktyk ekologicznych wraz ze wskazówkami co robić, żeby stan naszego 

środowiska poprawił się. Po zakończeniu zadania, do końca września 2020, ekoteki będą 

prezentowane w naszej bibliotece w formie wystawy. 

Metody wykorzystywane w trakcie warsztatów: 

- zajęcia z książką (analiza tekstu) – tu specjalistami są pracownicy Oddziału dla Dzieci  

i Młodzieży nasze biblioteki 

- przedstawienia teatralne – wykorzystamy przedstawienia przygotowane przez teatr 

Kultureska, który prowadzi w całej Polsce edukację ekologiczną dzieci poprzez autorskie 

spektakle ekologiczne. Tematy ekologiczne w interesujący sposób wplecione są w fabułę 

spektakli. Ponadto w ramach spektakli organizowane są liczne zabawy i interakcje z dziećmi, 

dzięki którym mają one okazję poszerzyć swoją świadomość ekologiczną.  

- wycieczki plenerowe – wykorzystamy pomoc ekspertów z Nadleśnictwa Rybnik.  



- wykłady i zajęcia naukowe - prowadzone przez Universee - grupę kreatywnych  

i zaangażowanych nauczycieli geografii, biologii, chemii, geologii, fizyki i przyrody, 

podróżników, przewodników i pilotów wycieczek, których pasją jest odkrywanie przed 

najmłodszymi tajników Wszechświata. 

- zajęcia ruchowo – animacyjne podczas których w grach o tematyce związanej z ekologią 

pomagać nam będzie Fundacja Nido. 

- zajęcia plastyczne – podczas których powstawać będą nasze karty do Ekoteki. 

W warsztatach weźmie udział stała grupa 25 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 

Zajęcia odbywać się będą w lipcu, trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki. 

Każdy tydzień realizowany będzie pod sprecyzowanym hasłem: 

- I woda 

- II powietrze 

- III ziemia (las) 

- IV codzienność. 

 

 

_______ 

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. 

Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a 

Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”. 

 

 

 

 

 

 


