Podczas dwóch wakacyjnych miesięcy (i nie tylko!), zachęcamy – bądź EKO!
Podczas cyklu wydarzeń online będziemy zwracać uwagę na to, jak rozważnie korzystać
z przyrody i przypominać o postawach proekologicznych, takich jak konieczność
segregowania śmieci czy oszczędzania wody i energii.
Ważnym punktem wakacyjnych aktywności z biblioteką będzie spędzanie czasu
na świeżym powietrzu. Pamiętajmy, że aby obcować z naturą wcale nie trzeba planować
długich podróży, gdyż mamy ją na wyciągnięcie ręki! Lasy, łąki, parki, skwery… Każde
z tych miejsc może dać nam chwilę wytchnienia.
Idealnym towarzyszem takich wypraw będzie dobra książka.
Szczegółowy plan wydarzeń dostępny na stronie internetowej: www.biblioteka.gliwice.pl.

29 czerwca – 30 sierpnia – EKO-WYZWANIA DLA EKO-ŚMIAŁKÓW!
Bądź eko na wakacje i przyłącz się do naszego wyzwania! W każdy wakacyjny poniedziałek na
naszym facebooku (www.facebook.com/MBPGliwice) oraz stronie internetowej
(www.biblioteka.gliwice.pl) publikowane będą eko-zadania. Dla kilku najaktywniejszych
eko-śmiałków przygotujemy drobne upominki.

29.06-5.07 – Eko-portret
Doktora Dolittle nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jeden z najsłynniejszych literackich
lekarzy, który znał języki różnych zwierząt i poświęcił się opiece nad nimi. Czy wiecie, że w tym
roku obchodzi setne urodziny?! To doskonała okazja, aby poświęcić mu pierwsze z naszych
cotygodniowych eko-wyzwań!
6-12.07 - Idź za tropem!
Pewnie wiesz, że niełatwo wypatrzeć dzikie zwierzęta w ich naturalnym
środowisku. Większość z nich świetnie potrafi się kamuflować.
Jak zatem dowiedzieć się jakie zwierzęta żyją w lesie? Tak, obserwując
ich ślady!
13-19.07 - Domowy zielnik
Zielniki zawsze były podstawą badań botanicznych. W tym tygodniu
będziesz mógł wcielić się w naukowca i zgłębić tajemniczy świat roślin!
20-26.07 - Bądź eko, segreguj śmieci!
Segregowanie śmieci jest bardzo ważne. Umieszczanie odpadów w odpowiednich
pojemnikach pozwala na ich powtórne wykorzystanie i dzięki temu zmniejszenie ilości śmieci
zanieczyszczających środowisko naturalne.
27.07-2.08 - Gatunki zagrożone
Naukowcy biją na alarm - populacja dzikich zwierząt z roku na rok zmniejsza się. Na wyginięcie
niektórych gatunków zwierząt wpływa wycinka lasów, która niszczy ich siedliska, czy zmiany
w klimacie, które zaburzają równowagę środowiskową. Wśród zagrożonych gatunków
wymienić można rysie, morświny, płetwale błękitne, nosorożce, pantery śnieżne czy tygrysy.
3-9.08 - Świat pszczół
Wcale nie trzeba być fanem miodku jak Kubuś Puchatek, żeby
wiedzieć, że pszczoły pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie.
Zawdzięczamy im nie tylko miód, ale też pomidory, ogórki, jabłka,
maliny, truskawki i wiele innych warzyw i owoców. Jak
to możliwe? To wszystko dzięki ciężkiej pracy, jaką pszczoły
wykonują przy zapylaniu kwiatów. Na pewno można pokusić się
o stwierdzenie, że te owady są nam potrzebne do życia tak samo
jak tlen czy woda.
10-16.08 - Kijek Wędrowniczek
Kijek wędrowniczek wymyślony został przez Aborygenów, rdzennych mieszkańców Australii.
Przymocowywali oni do kija różne przedmioty, kojarzące się z danym miejscem, ale też

uczuciami i przemyśleniami, jakie mieli w trakcie podróży. Dzięki niemu mogli zachować
informacje o swoich wędrówkach i dzielić się nimi z innymi członkami plemienia.
17-23.08 – Stare - nowe
Żółty, zielony, niebieski, brązowy i czarny to kolory, które każdemu powinny kojarzyć się
z segregacją śmieci. Staranne sortowanie i wyrzucanie odpadów do odpowiednich
pojemników pozwala na ich ponowne przetworzenie. Dzięki recyklingowi papieru, plastiku
i szkła możemy uzyskać np. serwetki, bandaże, długopisy, buty sportowe czy meble
ogrodowe!
24-30.08 - Niepożądani goście?
Jak wiecie, na świecie żyją zwierzęta rzadkie i bardzo trudne do odnalezienia. Niektóre są
mistrzami kamuflażu, inne znajdują się na liście gatunków zagrożonych. Istnieje jednak duża
grupa żyjątek, na które natkniesz się podczas każdego spaceru. Są to owady i robaki.
29 czerwca – 30 sierpnia – LEŚNE BINGO
Spacer w parku lub lesie nie musi być nudny! Ruszaj na poszukiwania!
Wydrukuj planszę do gry w bingo i znajdź jak najwięcej elementów na niej przedstawionych.
Jeśli uda Ci się wykreślić na niej kilka przedmiotów, których graficzne oznaczenia stworzą
jedną linię (pionową, poziomą lub ukośną) - trafiłeś bingo!
1 lipca – 31 sierpnia – EKO-PRZYGODA W STUMILOWYM LESIE
mobilna gra terenowa
Pewnego dnia sielskie życie mieszkańców Stumilowego Lasu zostaje
przerwane. W lesie pojawiają się chochliki, które za nic mają piękną
okolicę. Śmiecą i krzyczą, uprzykrzając życie Kubusiowi i jego przyjaciołom.
Zostań towarzyszem Krzysia i wybierz się na wyprawę, podczas której
spróbujesz znaleźć wszystkie złośliwe stworzonka, które ukryły się
w zakamarkach Stumilowego Lasu i pokaż im, jak zadbać o przyrodę.
Zdobądź tytuł eko-bohatera i odbierz eko-odznakę!
W grę zagrać można w gliwickich parkach – Chopina (start przy Palmiarni) i Chrobrego (start
– Mysia Górka). Aby dołączyć do niej należy zainstalować na smartfonie lub tablecie aplikację
ActionTrack (dostępna w Sklepie Play i AppStore) i wczytać kod QR dostępny na stronie
internetowej. Urządzenie mobilne musi mieć dostęp do Internetu.
COŚ Z NICZEGO - literacko-plastyczne warsztaty upcyklingowe online
Czym jest smog? Dlaczego trzeba segregować śmieci? Jakie znaczenie dla naszego życia mają
drzewa?
Podczas zajęć dowiesz się, jakie sposoby na bycie eko mają bohaterowie literaccy i dasz drugie
życie plastikowym butelkom i makulaturze. Podczas warsztatów online wspólnie stworzymy

własny teatrzyk kamishibai, kolorową gąsienicę, statki z origami i pojazd napędzany
powietrzem!
Warsztaty odbywać się będą na platformie Zoom. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują
zapisy. Zgłoszenia wysyłać można na adres: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl. Wiadomość
powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna, dane kontaktowe (adres
mailowy, numer telefonu) oraz termin/y spotkania, w którym uczestnik wyraża chęć udziału.
9.07, godz. 10:00 - Eko-teatrzyk kamishibai
Do udziału w warsztatach potrzebne będą: białe kartki A4 z bloku technicznego, ołówek,
flamastry lub kredki.
Po warsztacie uczestnicy otrzymają szczegółową instrukcję stworzenia własnego teatrzyku
kamishibai z kartonu.
27.07, godz. 12:00 – Wodna przygoda
Do udziału w warsztatach potrzebne będą: kartka formatu A4, flamastry lub kredki
w różnych kolorach, 2 małe kolorowe karteczki (jedna w formacie 8x8 cm, druga w formacie
5x5 cm), patyczek do szaszłyków, klej na gorąco lub plastelina.
13.08, godz. 10:00 – Tajemniczy świat gąsienicy
Do udziału w warsztatach potrzebne będą: farby plakatowe (dowolne kolory), kubeczek
z wodą, pędzel, papierowe opakowanie na jajka (wytłaczanka), drucik kreatywny (wycior)
w dowolnym kolorze, nożyczki.
26.08, godz. 10:00 – Zrób sobie eko-pojazd!
Do udziału w warsztatach potrzebne będą: rolka papieru (np. po papierze toaletowym),
karton lub tektura, 3 słomki, balon, 2 patyczki do szaszłyków (dłuższe wykałaczki), nożyczki,
taśma klejąca, klej na gorąco lub plastelina.
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