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Domki dla owadów – warsztaty dla dzieci
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Filia nr 2 Zielona

(/component/profile/profil/4570)

Opis projektu

Celem projektu jest edukacja w zakresie roli owadów zapylających

w ekosystemie i popularyzacja idei wolontariatu w przedszkolach.  

Projekt składa się z dwóch części. W pierwszy etapie

zorganizujemy szkolenie, na którym wolontariusze nauczą się

z pomocą instruktora budować proste domki dla owadów ze

słomy, drewna, szyszek oraz gliny. Wolontariusze wezmą udział w spacerze połączonym z prelekcją

na temat owadów żyjących w okolicznych lasach.  

W następnym etapie odbędą się warsztaty dla grup przedszkolnych w Dzielnicy Wesoła. Zajęcia

będą prowadzone przy wsparciu wolontariuszy na świeżym powietrzu, w przedszkolnych

ogródkach. Podczas zajęć wolontariusze będą wspólnie z dziećmi tworzyć domki dla owadów.

Warsztaty uzupełni wystawa ilustracji z książki „Pszczoły” od Wydawnictwa Dwie Siostry.  

Zapraszamy do kontaktu! 

Biblioteka w Zielonej: 

tel.: 785 502 029 

e-mail: wesola.f2@bibliotekawesola.pl 

Ośrodek Działań Twórczych "Zielona"  

tel.: 22 506 51 57 

e-mail: program.zielona@domkulturywesola.net

Zadania

udział w spotkaniu wolontariuszy 12 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00-14:00 (w ramach

spotkania będzie mieć miejsce integracja, spacer przyrodniczy połączony z prelekcją na

temat owadów żyjących w okolicznych lasach, warsztaty z budowania domków dla owadów

oraz nagrywanie materiału wideo promującego wolontariat)

współprowadzenie warsztatów edukacyjnych z budowania domków dla owadów

w przedszkolach na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w drugiej połowie czerwca

2021 r. (1 dzień szkolny)

udział w spotkaniu ewaluacyjnym, podsumowującym projekt (lipiec 2021 r.)

współprowadzenie warsztatów z budowania domków dla owadów dla mieszkańców

Dzielnicy Wesoła w okresie wakacyjnym (organizacja wydarzenia jest uzależniona od rozwoju

sytuacji epidemiologicznej w Warszawie)

Ile czasu?

Czas trwania projektu jest uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju. Początek: 12 czerwca

2021

Minimalny wiek wolontariusza
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Dodatkowe wymagania

- dobry kontakt z dziećmi 

- dyspozycyjność

Oferujemy - świadczenia dla wolontariusza

- porozumienie wolontariackie 

- ubezpieczenie NNW 

- zaświadczenie o odbyciu wolontariatu 

- szkolenie z tworzenia domków dla owadów 

- spacer przyrodniczy, prowadzony przez Dorotę Wrońską – animatorkę warsztatów „Nornik

Łąking”- wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie „Popularyzator Nauki” 

- integracja zespołu wolontariuszy, poznanie rówieśników z Wesołej i okolic 

- nabywanie kompetencji miękkich przy prowadzeniu warsztatów dla dzieci 

- poczęstunek i napoje 

- podziękowanie i miły upominek





Pozostało na zgłoszenie: Czas zgłoszeń upłynął

Ofertę wybrało: 26 osób

Miejsce wykonywania zadań:

Wilanowska 3 

05-075 Warszawa 

Wesoła


