
Załącznik nr 5

„Świętokrzyskie czeka na Ciebie!” - kampania informacyjno-edukacyjna
dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego”.

Program edukacji ekologicznej

Dla każdej z zaplanowanych imprez program przebiegu edukacji ekologicznej  sam. 

07:00 – 10:00 - Przygotowania do imprezy.

10:00 – Uroczyste otwarcie Imprezy edukacyjnej.  

Przedstawienie poszczególnych stanowisk eksperckich oraz przygotowanych atrakcji.

10.00 - Spektakl teatralny dla dzieci z zakresu edukacji ekologicznej. 

11.00 -Ochrona Powietrza - warsztaty podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest smog,

jak  badać  czystość  powietrza,  czym  jest  skala  porostowa.  Dodatkowo  dowiedzą  się  czym  są

Odnawialne Źródła Energii i dlaczego wspomagają ochronę powietrza. 

12.00 – Prelekcja o smogu i innych zagrożeniach- wystąpienie podczas, którego uczestnicy dowiedzą

się czym jest smog inne zanieczyszczenia powietrza w Polsce, jak wpływają na środowisko i zdrowie

ludzi, jak chronić się przed zanieczyszczeniami powietrza, czym ogrzewać dom, co możemy zrobić by

zmniejszyć  zanieczyszczenie  powietrza  w  Polsce.  Poinformowanie  o  sposobach  pozyskiwania

środków finansowych na realizację zadań/działań związanych z ochroną atmosfery m.in. wymiana

kotłów, termomodernizacja budynków, zakładanie instalacji OZE, podłączenie do sieci ciepłowniczej,

gazowej itp (program "Czyste Powietrze"). Na koniec dyskusja. 

15.00 – Zakończenie imprezy edukacyjnej

16:00 – 18:00 demontaż stanowisk 



10.00 - 15.00

Równolegle z zaplanowanymi warsztatami działać będą  punkty eksperckie oraz będzie można

wziąć udział w grach i zabawach edukacyjnych, przeprowadzony zostanie także konkurs dla

dzieci i młodzieży. 

KOŁO FORTUNY- konkurs dla dzieci i młodzieży. Pytania o tematyce ekologicznej - związanej z 

oczyszczaniem powietrza, smogiem, z OZE. 

Nagrody dla uczestników: breloki, koszulki, dzwonki do rowerów, książeczki, słodycze. Konkurs

przeznaczony dla dzieci i młodzieży. 

POKAZ FILMÓW -  Krótkometrażowe filmy edukacyjne z zakresu ekologii, OZE, zanieczyszczeń

powietrza 

STÓŁ  MULTIMEDIALNY-  APLIKACJE  EKOLOGICZNE  -  Wyspa  wyposażona  w  osiem

ekranów  dotykowych.  Na  każdym  z  nich  dostępne  są  aplikacje  multimedialne  o  prawidłowej

segregacji odpadów oraz quizy z pytaniami o ochronie powietrza. Aplikacje posiadają zróżnicowany

poziom trudności.

MONIDŁO  -  uczestnicy  stają  się  jego  częścią  pozując  do  zdjęć  i  oznaczając  się  na  portalach

społecznościowych. 

GRA PUZZLE XXL -  Mega puzzle, w których po prawidłowym ułożeniu wszystkich elementów

powstaje eko miasto. 

MALOWANIE  PLAKATÓW  PROPAGUJĄCYCH  EKOLOGIĘ  -  z  wykorzystaniem  sztalug,

każdy będzie  miał  okazję  zostać  małym artystą  i  namalować  obraz  propagujący  Eko zachowania

związane ze smogiem i OZE. Zwieńczeniem aktywności może być wystawa prac „ Jestem eko”. 


