Postawmy na dzieciaki z powiatu koneckiego – TRWA
GŁOSOWANIE!!!
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Trwa głosowanie w ramach konkursu AVIVA na projekty dla dzieciaków! My również
aplikowaliśmy o środki na zajęcia dla 500 dzieci z powiatu koneckiego. Zachęcamy do
zapoznania się ze szczegółami inicjatywy i do oddania głosu na nasz projekt:
http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1391,eko-powroacutet-do-korzeni.html.
Z każdego adresu mailowego może wyjść tylko jeden głos!
Kilka słów o projekcie…
Przyjazna forma kształcenia to idealny sposób na połączenie nauki i zabawy. W naszych głowach
zrodził się pomysł na realizację projektu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym (3 – 8 lat) – w Waszych rękach jest to, czy zostanie dofinansowany! Na czym
polega inicjatywa? Na realizacji bezpłatnych wyjazdowych warsztatów dla dzieciaków do
ekologicznej zagrody Wieć.Co (Skarżysko – Kamienna). Realizując w terenie ścieżki edukacyjne
zaszczepimy w najmłodszych członkach naszego społeczeństwa chęć poznawania za pomocą
zmysłów tego, co nas otacza. Przyroda wyjdzie ze szkolnych murów, aby przekonać dzieci
na własne oczy, że zdobywana na zajęciach wiedza pozwala odkryć naturalny porządek świata.
Warsztaty edukacyjne będą zatem idealnym sposobem na zdobycie eko-wiedzy i umiejętności
oraz wykorzystanie ich w bezpośrednim działaniu. Projektem planujemy objąć aż 500 dzieciaków
z powiatu koneckiego, które będą mogły uczestniczyć m.in. w następujących warsztatach: „Sieje
je!” (nauka o gatunkach i uprawie polskich zbóż oraz tworzenie własnego zielnika), „O chlebie
szumią kłosy” (mielimy ziarno na mąkę i pieczemy chleb), „Nauka poszła w pole”(wszystko, co
warto wiedzieć o żniwach), „Nie zalewaj!” (jakie są naturalne procesy chemiczne zachodzące
w zakwasie? gotujemy zalewajkę na samodzielnie zrobionym, ekologicznym zakwasie!), „Idzie
dyszcz, idzie sikawica” (obieg wody w przyrodzie), „Leki z pasieki” (lecznicze właściwości miodu
i wosku pszczelego), „Masz babo placek” (pieczemy pyszne ciasta z wykorzystaniem,
naturalnych produktów), „A to ziółko!” (o leczniczych właściwościach roślin łąkowych
i uprawnych), „Co w trawie piszczy?” (rośliny łąkowe - ich rodzaje i właściwości), „Igła w stogu
siana” (zabawy ruchowe, podchody z kostkami siana). Dzieciaki podczas warsztatów odwiedzą
również koźlarnię, stajnię i kurnik, zapoznane zostaną z rasami hodowlanymi i nauczą się
karmić zwierzęta.

