W ramach tegorocznej akcji „KLIMATycznie w Wejherowie”
zachęcamy szkoły do udziału w następujących wydarzeniach:

1. Wejherowskie Centrum Kultury przygotowało:
- Konkurs – stwórz domek dla owadów: https://wck.org.pl/konkurs-domki-dla-owadow/
Domki dla owadów pozwalają pożytecznym owadom (zapylającym rośliny i zjadającym
szkodniki) na znalezienie spokojnego schronienia i rozmnażanie. To właśnie dzięki nim, bez
użycia szkodliwych substancji, pozbywamy się insektów. Owady nie zakłócają równowagi
biologicznej. Wspólnymi siłami możemy więc sprawić, że znikną szkodniki takie jak mszyce.
Schronienie zaś znajdą pszczoły, trzmiele, biedronki i złotooki.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z obszaru Wejherowa.
Jego przedmiotem jest wykonanie domku dla owadów. Praca stworzona być musi z naturalnych
materiałów (drewno, trzcina, kora, szyszka) i zabezpieczona przed ptakami i gryzoniami.
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy wraz z pracą złożyć w siedzibie
Wejherowskiego Centrum Kultury, do dnia 18.05.2022r., do godz. 16:00.
Szczegółowy regulamin dostępny jest pod linkiem: https://wck.org.pl/konkurs-domki-dlaowadow/

- Warsztaty ekologiczne dla szkół: https://wck.org.pl/warsztaty-ekologiczne-dla-szkol/
Warsztaty kreatywne, ekologiczne w ramach akcji KLIMATycznie w Wejherowie – zajęcia
poświęcone ochronie środowiska i ekologii.
Uczestnicy warsztatów tworzyć będą różnego rodzaju formy przestrzenne z przedmiotów, które
straciły już swoją pierwotną użyteczność. Nadadzą im nowe, drugie życie! Dzięki różnorodnym
technikom zapoznają się z materiałami, z którymi mogli nie mieć wcześniej styczności i poznają
ich nietypowe zastosowanie. Warsztaty odbywać się będą na zasadzie twórczego poznania
poprzez zabawę.
Zajęcia skierowane są do grup szkolnych – szkół podstawowych i średnich. Warsztaty
odbędą się 18 i 19 maja o godz. 10.00 i 12.00 (trwać będą ok. 1,5 h).
WCK czeka na zgłoszenia do 13 maja! Prosimy o wysłanie zgłoszeń na adres:
animator.kultury@wck.org.pl
Prowadząca: Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler

Tematy do wyboru:
a.) Eko-warsztaty, nowa jakość zużytych przedmiotów. Tworzenie rzeźb z materiałów
recyklingowych, malowanie zużytych doniczek, słoików, opakowań, butelek szklanych i
plastikowych.
b.) Mozaika klimatyczna- stworzenie własnej gry lub puzzli z materiałów plastycznych,
związanej z tematyką zmian zachodzących w klimacie naszego regionu.
c.) Miasta- ogrody- plastyczne zabawy, tworzenie makiet lub plansz pokazujących jak może
zmienić się miasto Wejherowo, aby poprawić klimat.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza szkoły do zapisywania się na:
- Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai (jeden teatrzyk - jedno spotkanie):








Po drugiej stronie gór (woda)
Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka (współzależność, ziemia jako jeden
organizm; coś, co dzieje się tysiące km od nas, wpływa na nas i naszą rzeczywistość
klimatyczną)
Szkoła (porusza tematykę zmian klimatu, które bezpośrednio ograniczają podstawowe
prawa człowieka, w tym prawo do edukacji) - sposób przedstawienia tematu w/w
teatrzyków odpowiedni dla dzieci klas I-III SP
Przygody pingwinka Pingo: nieznośne śmieci w oceanach
Przygody pingwinka Pingo: kreatywny recycling i tajemnicza skrzynia - Przygody Pingo
szczególnie polecamy przedszkolakom i dzieciom z zerówki.

- Warsztaty z EkoPaki czyli zabawy empiryczne z materiałów recyclingowych (zajęcia, na
których dzieci i młodzież mają okazję nie tylko poznać wiadomości i ciekawostki o wybranym
materiale, ale również kreatywnie wykorzystać lub przeprowadzić interesujące doświadczenia i
eksperymenty):



Papier - dzieci klas I-III SP
Aluminium - młodzież klas IV-VI SP

- Jak ja przyczyniam się do zmiany klimatu - pogadanka dla klas VII -VIII SP
- W bibliotece znajduje się wystawka całoroczna Bądź eko, służąca promowaniu książek o
tematyce "eko”.
Kontakt w sprawie zajęć bezpośrednio z Biblioteką pod numerami telefonu:
58 677 65 75 lub 505 280 266.

3. Straż Miejska w Wejherowie zaprasza do zapisywania się na spotkania:
- Prelekcje dot. trzech głównych tematów (Ziemia, Woda , Powietrze) i w tych sektorach będzie
omawiana ochrona środowiska naturalnego. Bardzo duży nacisk jest kładziony
na problematykę spalania odpadów oraz prawidłową ich segregację odpadów.
Nie zabraknie również poruszonej kwestii o tzw. „ekologicznym postępowaniu” w którym
będziemy zachęcać min. do oszczędnego korzystania z wody i energii, przy okazji omawiamy
skutki ich ewentualnego braku.
W ramach ochrony powietrza propagujemy korzystanie z komunikacji miejskiej, urządzeń
transportu osobistego oraz innych sposobów ograniczających ruch samochodowy.
W celu umówienia prelekcji prosimy o przesłanie maila na adres: sm@wejherowo.pl

