Zapraszamy na kolejne spotkanie z ekologią!!! Tym razem zimowe!!
Miło nam poinformować, iż Nałęczowski Ośrodek Kultury otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dofinansowanie na realizację projektu pn.
„EKO FANI”. Projekt
realizowany będzie podczas ferii zimowych przypadających na
Lubelszczyźnie w okresie od 29 stycznia 2018 roku do 11 lutego 2018 roku i będzie obejmował
grupę dzieci w wieku 6-14 lat z terenu Miasta i Gminy Nałęczów. Całość projektu realizowana
będzie przez pracowników Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, wolontariuszy i zatrudnionych na
potrzeby realizacji projektu instruktorów/wykładowców.
Podczas realizacji projektu „EKO FANI” dzieci w sposób aktywny, spontaniczny
i wielozmysłowy poprzez – wzrok, słuch, węch i dotyk będą poznawać przyrodę. Dzieci
w trakcie różnorodnej działalności pogłębią swoją wiedzę na temat naszej przyrody. Realizacja
działań zaplanowanych w projekcie, ma na celu dbałość o własne zdrowie i zdrowie naszej planety.
Dzieci pogłębią już wcześniej zdobytą wiedzę na temat ekologii i dobrych nawyków z nią
związanych.
Projekt składać się będzie z następujących elementów:
1. Warsztaty w Młynie Hipolit "Odnawialne źródła energii" oraz zwiedzanie Muzeum Minerałów,
meteorytów i skamieniałości.
2. Warsztaty w NOK - "Przyrodniczy detektyw" - Kto powie, co pokrzywie chodzi po głowie
3. Wizyta na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej Wydział Zoologii - warsztaty zoologiczne i
zwiedzanie Muzeum Zoologii.
4. Zimno, zimno, coraz zimniej – pokazy chemiczne.
5. Chmura danych, czyli eksperymentalne zjawiska pogodowe – warsztaty z geografii
Jak powstają chmury i czy z każdej pada deszcz? Jak przewidzieć nadejście burzy i policzyć jak
daleko jest od nas? Skąd się biorą pioruny i dlaczego są takie groźne? Na zajęciach znajdziemy
odpowiedzi na te pytania, nauczymy się rozpoznawać chmury, a następnie razem stworzymy własną
w butelce. Obejrzymy magiczną kulę, w której zamknięte są pioruny. A może nawet stworzymy
własne tornado?
6. Ekobadacz - warsztaty z chemii - Podczas warsztatów każdy z nas stanie się ekobadaczem.
Sprawdzimy jak woda jest twarda, czy występuje w niej żelazo i jakie są w niej obecne sole. Przy
użyciu pehametru przekonamy się jakie pH ma woda, która płynie z naszych kranów. Za pomocą
kwasomierza zbadamy jak kwaśna może być gleba.
7. Seans filmowy w Kinie „CISY”
8. Duża rzecz na małym parapecie czyli zakładamy wiosenny ogródek – wykorzystanie
pojemników plastikowych (z recyklingu) do posadzenia pierwszych wiosennych kwiatów (żonkile,
tulipany itp.).
9. EKO warsztaty suchej porcelany
10. Konkurs plastyczny pt. „Woda naszym skarbem”
11. Kółko fotograficzne

Nałęczowski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci w wieku 6 - 14 lat do udziału
w bezpłatnych zajęciach podczas ferii zimowych.
Zapisy do dnia 19 stycznia 2018 w biurze NOK, ul. Lipowa 6 tel. 81 5014069
nok@naleczow.pl
www.noknaleczow.pl

Liczba miejsc ograniczona!!

Zgoda rodzica/opiekuna na udział w wycieczce
w ramach realizowanego Projektu „EKO FANI”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka imię i nazwisko ……………….…………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………….……………………………..
Wiek ……………………………….. PESEL …………………………..…………………………….
w wycieczce do ………………………………………………………….………..…………………...
w terminie ………………………………………………..
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy
miejscem zbiórki, a domem.

………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy)

Uwaga:

Wycieczki do Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej (wydział Zoologii) oraz do Młynu Hipolit w
Wojciechowie są bezpłatne, rodzice opłacają koszt obiadu dla dziecka w wysokości 15,00zł i koszt
ogniska 12,00 zł

Projekt „EKO FANI” jest współfinansowany ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE

Zgoda rodzica/opiekuna na udział w zajęciach w ramach realizowanego
Projekt „EKO FANI” prowadzonych przez Nałęczowski Ośrodek Kultury ul. Lipowa 6,
24-150 Nałęczów

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka imię i nazwisko ……………….…………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………….…………………………..
Wiek ……………………………….. PESEL …………………………………..…………………….
w zajęciach w ramach realizowanego projektu „EKO FANI” w terminie od dnia
29 stycznia do 9 lutego 2018roku
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy
miejscem zajęć, a domem.
………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć,
konkursów, wycieczek oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie
internetowej NOK, w kronice NOK oraz tablicach ściennych i folderach w celu informacji
i promocji projektu pn „EKO FANI” realizowanego przez Nałęczowski Ośrodek Kultury ul.
Lipowa 6, 24-150 Nałęczów w ramach projektu współfinansowanego przez WFOSiGW
w Lublinie.

…………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

Projekt „EKO FANI” jest współfinansowany ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE

