
 Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach edukacji ekologicznej organizowanych 
 w Ośrodku Szkoleniowo - Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

(jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie).
 

Tematyka warsztatów jest zróżnicowana, dotyczy m. in. 
różnych form energii odnawialnej
ekologii
ochrony środowiska
bioróżnorodności

 (szczegółowy wykaz tematów znajduje się w załączonym kalendarium)
 
 
Zajęcia przeznaczone są dla:

przedszkoli (dzieci w wieku od 5 lat)
szkół podstawowych 
szkół średnich
szkolnych kół naukowych
studentów
Uniwersytetu III wieku

 
 
 
 
 
Ze względu na formę pracy grupy nie powinny liczyć więcej niż 25 osób. Grupy liczące powyżej 25 uczestników
dzielone są na dwie grupy szkoleniowe, w czasie gdy jedna grupa ma zajęcia w budynku, druga grupa ze swoim
opiekunem udaje się w teren, pracuje z kartami pracy na ścieżce edukacyjnej na terenie Ośrodka podczas gry
terenowej (podchody ekologiczne). Zamiast podchodów dla młodszych dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe)
możemy zaproponować przejażdżkę gokartami solarnymi (na dworze), zaś dla starszych dzieci i młodzieży - wyścigi
energorowerów (w budynku). Wymienione atrakcje zależą od pory roku, ich dostępność i czas trwania podana jest
przy każdym temacie w kalendarium.
 
(Czas realizacji zajęć jak i program jesteśmy w stanie  dostosować do Państwa potrzeb, ustalany jest indywidualnie
podczas rezerwacji terminu).
 
Na życzenie istnieje możliwość zorganizowania ogniska.

 
 
 

EDUKACJA EKOLOGICZNA w
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rok szkolny 2019/2020



 
 

 Cennik:
Udział w zajęciach jest odpłatny.

 
Warsztaty:
Koszt przeprowadzenia zajęć -  150 zł za grupę do 25 osób (dzieci).
 
W cenie warsztatów możliwość wybrania jednej atrakcji: 
 

gokarty solarne (w zależności od pogody, dla dzieci powyżej 5 lat i do 4 klasy podstawowej - włącznie)
wyścigi na energorowerach  (dla dzieci starszych – od 5 klasy podstawowej i młodzieży)
gra terenowa podchody ekologiczne  
prezentacja urządzeń OZE (oprowadzanie po Ośrodku, polecane dla grup wiekowych od 7 klas wzwyż)

 
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo płatnej atrakcji:

 
gokarty solarne (w zależności od pogody, dla dzieci powyżej 5 lat i do 4 klasy podstawowej - włącznie) - 2 zł od
osoby
wyścigi na energorowerach (dla dzieci starszych – od 5 klasy podstawowej i młodzieży) - 2 zł od osoby
gra terenowa podchody ekologiczne - 2 zł od osoby    
prezentacja urządzeń OZE (oprowadzanie po Ośrodku, polecane dla grup wiekowych od 7 klas wzwyż) - 2 zł od
osoby
warsztaty mydlarskie - 10 zł od osoby
warsztaty z malowaniem toreb - 10 zł od osoby

 
*Szczegółowy opis atrakcji na na końcu oferty

 
Ognisko:
Koszt organizacji ogniska - 70 zł za grupę do 25 dzieci, a przy grupach powyżej 25 osób - 100 zł. 
 
Istnieje także możliwość zamówienia porcji ogniskowych: koszt porcji ogniskowej - 7 zł (mała porcja -  1 kiełbaska) lub
12 zł (duża porcja - 2 kiełbaski).
Oprócz kiełbasek w ramach porcji zapewniamy pieczywo, keczup, musztardę, napoje.
 
 
 
 



 
Przydatne informacje 

 
Czy pogoda wpływa na przebieg zajęć?
 
Większość zajęć warsztatowych odbywa się w pomieszczeniach dworku (zwłaszcza jesienią i zimą),w związku z
czym pogoda nam nie może przeszkodzić. W przypadku niesprzyjającej pogody (silne ulewy) jesteśmy w stanie
udostępnić dla drugiej grupy salę w budynku na czas oczekiwania na realizację zajęć. W pozostałych
przypadkach – wystarczą odpowiednie buty i ciepłe ubranie – wtedy spacer po malowniczym parku, gry i zabawy
terenowe są dla dzieci i młodzieży świetną rozrywką. Atrakcją może być także spacer wokół stawu,
zamieszkałego przez żółwie czerwonolice.

 
 

Jak się zgłosić?
 
Aby wziąć udział w naszych warsztatach wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na
naszej stronie internetowej (wcześniej warto zadzwonić z zapytaniem o dostępność danego terminu):
www.ostoja.zut.edu.pl i wysłać go na adres: ekoedukacja@zut.edu.pl
 
 
Jak do nas trafić?
 
 

Autobus nr 83 - Przystanek Warzymice Osiedle Promyk
Autobus nr 60 - Przystanek Zielona  
Autobus nr 88 - Przystanek Ostoja Skrzyżowani (na żądanie)

 
Każdy z przystanków oddalony jest od Ośrodka o ok. 2 km
 
GPS:  GPS:  53o24'23'' N,  14o28'07'' E
 
 
Kontakt:
 
Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy
w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
Ostoja 10, 72-005 Przecław
tel. 91 483 54 50
e-mail: ekoedukacja@zut.edu.pl
www.ostoja.zut.edu.pl
 



*Opis poszczególnych atrakcji:

Gokarty solarne
Przejażdżki gokartami solarnymi to świetna zabawa zarówno dla chłopców jak i dziewcząt.
Samochodziki poruszają się dzięki zamontowanym ogniwom fotowoltaicznym. Atrakcja
przeznaczona jest dla dzieci w wieku od pięciu lat. Jest to rozrywka niezwykle
emocjonująca, ale bezpieczna. Dzieci poruszają się po wyznaczonej trasie i w kaskach. 

 
 Energorower 

Przy pomocy roweru zainstalowanego na specjalnym trenażerze dzieci i dorośli będą mogli
na własne oczy przekonać się, czy siłą własnych mięśni można wyprodukować prąd, ilość
energii produkowanej podczas jazdy wyświetlana jest na bieżąco i stanowi świetną okazję
do zdrowej, sportowej rywalizacji.

 
 

 Podchody ekologiczne
Gra terenowa, w której uczestnicy dzieleni są na drużyny. Uczestnicy otrzymują plan parku
oraz wytyczne do kierunku poruszania się. Ich zadaniem jest odnaleźć wszystkie tabliczki z
pytaniami ukryte na terenie całego parku oraz odpowiedzieć na zawarte na nich pytania
dotyczące odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Pomocne przy poszukiwaniu
odpowiedzi będą tablice edukacyjne rozlokowane na terenie parku.

 
 

Warsztaty malowania toreb
Uczestnicy warsztatów specjalnymi farbami do tkanin malują ekologiczne, bawełniane torby,
które zabiorą ze sobą do domu. Do dyspozycji mamy wiele modnych kolorów farb i
atrakcyjne szablony z wzorami do malowania. Torba jest świetną pamiątką – może służyć
wielokrotnie jako torba na zakupy, torebka, worek na buty, ubrania itp. W zależności od
tempa pracy grupy w tej części zajęć poruszymy również zagadnienia związane z tym jak
zmienić swoje nawyki na ekologiczne (m. in. poruszymy tematy związane z segregacją
odpadów, ograniczeniem produkcji śmieci, recyklingiem).

 
 

Warsztaty mydlarskie
Zajęcia polegają na wykonaniu kostek glicerynowego mydła o rozmaitych kształtach,
zapachach i kolorach. Jest to nie tylko świetna zabawa, ale również mini lekcja chemii. To
niezapomniana chwila kreatywnej radości. Każdy z uczestników zabierze swoje mydlane
dzieła do domu. Własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe mydełka to oryginalny
pomysł na prezent na różne okazje oraz Święta.
 
 

Prezentacja Urządzeń OZE
Podczas spaceru po ścieżce edukacyjnej uczestnicy zostaną zapoznani z urządzeniami
OZE znajdującymi się w na terenie Ośrodka.

 

Serdecznie zapraszamy 


