Kampania „Bielsko-Biała chroni klimat” – edycja 2020

Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat”

Zajęcia dodatkowe
w różnych kategoriach

Przedszkola
Instytucja prowadząca: PK Therma Sp z o.o.
 wizyta eksperta w placówce i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na podstawie bajki
„Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog”
 wizyta zakończona wspólnym zdjęciem i wręczeniem bajek uczestniczącym w zajęciach dzieciom
 bajkę w wersji elektronicznej można znaleźć pod linkiem:
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
 czas realizacji wizyt: grudzień 2019–marzec 2020
Kontakt w sprawie zapisów na wizyty:
PK Therma Sp z o.o., Sławomir Klajmon el. 33/812 82 83 lub 604 966 572, e-mail: sklajmon@therma.bielsko.pl

Szkoły podstawowe oraz przedszkola
Instytucja prowadząca: Książnica Beskidzka
Zajęcia biblioteczne z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych
 magiczny dywan
 długopis 3D
 Astro Planetarium National Geographic
 mikroskop cyfrowy Delta Optical
 klocki LEGO WeDo 2.0 oraz LEGO Mindstorms
 czas realizacji wizyt: dowolny, po uzgodnieniach z Książnicą Beskidzką
Kontakt w sprawie zapisów na wizyty:
Książnica Beskidzka, Bielsko-Biała, ul. Juliusza Słowackiego 17A
Dział Udostępniania Zbiorów dla Dzieci, Justyna Gołąbek , el. 33/822 82 21 w. 246
MEDIATEKA, Paulina Zaręba, el. 33/822 82 21 w. 230

Szkoły podstawowe
Instytucja proponująca: PK Therma Sp z o.o.
 propozycja przekazania nauczycielom scenariuszy zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 1-3, dotyczących
tematyki antysmogowej i ciepła systemowego pt.: Co to jest ciepło i skąd się bierze?
na podstawie bajek „Czerwony Kapturek w mieście”, „Czerwony Kapturek w mieście zimą” oraz
„Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog”
 bajki w wersji elektronicznej można znaleźć pod linkiem:
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
Kontakt w sprawie otrzymania scenariuszy:
PK Therma Sp z o.o., Sławomir Klajmon el. 33/812 82 83 lub 604 966 572, e-mail: sklajmon@therma.bielsko.pl

Szkoły podstawowe
Instytucja prowadząca: Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała S.A.

 warsztaty edukacyjne nt. segregacji odpadów przy wykorzystaniu nowoczesnych technik nauczania
(mobilnej tablicy interaktywnej), wzbogaconych o gry edukacyjne oraz filmy informacyjne dot. segregacji
poszczególnych frakcji odpadów utrwalające nabytą wiedzę
 zajęcia mogą odbywać się zarówno na terenie szkoły, jak i na terenie ZGO: na ścieżce edukacyjnej i w
multimedialnej sali edukacyjnej
 lokalizacja ZGO: Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 D
Kontakt w sprawie wizyt: Katarzyna Olek , tel.: 33 82 97 590, mobile: 606 236 834, e-mail: kolek@zgo.bielsko.pl

Szkoły podstawowe
Instytucja proponująca: Tlenodajnia / Galeria SFERA I , sala coworkingowa I piętro
Instytucja prowadząca : Fundacja Ekologiczna ARKA
 unikatowe miejsce wypełnione roślinami najlepiej oczyszczającymi powietrze
 warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przygotowane przez Fundację Ekologiczną ARKA, podczas których
uczestnicy dowiedzą się, czym jest smog i jaki jest jego wpływ na ludzki organizm, a także poznają sposoby,
aby się przed nim chronić
 czas realizacji wizyt: styczeń – marzec 2020

Kontakt w sprawie terminu zajęć:
Fundacja Ekologiczna ARKA www.fundacjaarka.pl , tel. 609 333 504

Materiały dydaktyczne do wypożyczenia
z Wydziału Ochrony Środowiska i Energii
 54-elementowe puzzle A5 „Oszczędzaj energię i chroń środowisko”
 54-elementowe puzzle A5 „Oszczędzaj wodę i chroń środowisko”
 gra eko-guiz „Czy wiesz jak dbać o środowisko?”
 gra memo „Proste sposoby na ochronę przyrody”

