PROGRAM ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH DLA UCZESTNIKÓW
FUNDACJI EX LITTERIS LIBERTAS
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu:
- sobota 9.00 - 13.00
- wtorek 16.00 - 19.00
ETAP I (PAŹDZIERNIK) – zajęcia ekologiczne
ETAP II (LISTOPAD I GRUDZIEŃ) – na przemian warsztaty teatralne i zajęcia ekologiczne
Wiek XXI często nazywany jest stuleciem ekologicznym, gdyż właśnie ekologia stanowi obecnie
największe wyzwanie dla ludzkości. Zwłaszcza w ostatniej dekadzie świadomość
społeczeństwa dotycząca ekologii znacząco wzrosła, ale w dalszej części tego stulecia
konieczne są zdecydowane działania. Nasza Ziemia zmaga się z kilkoma globalnymi
problemami. Należą do nich:
•

Zanieczyszczenie powietrza

•

Zanieczyszczenie wód

•

Kwaśne deszcze

•

Efekt cieplarniany

•

Dziura ozonowa

•

Degradacja gleb

•

Działalność człowieka

Każdy z mieszkańców Ziemi powinien się zaangażować w ratowanie naszej planety.
Dlatego też tegoroczne zajęcia ogólnorozwojowe chciałabym poświęcić zagadnieniom
ochrony środowiska, roślin i zwierząt. Wszystkie chętne dzieci i młodzież zapraszam do
uczestnictwa w Kole Miłośników Roślin i Zwierząt. Utworzony zespół będzie miał za zadanie
na miarę swoich sił, wiedzy i możliwości zaangażować się w szczytne zadanie ratowania naszej
Ziemi. Uczestnicy koła zadbają o bezpieczeństwo i dokarmianie zwierząt w czasie zimy oraz
przyczynienie się do ochrony środowiska naturalnego.

Zajęcia ekologiczne odbywać się będą w środowisku i dla środowiska. Mali ekolodzy
w pierwszej kolejności zdobędą lub poszerzą wiedzę na temat otaczającego nas środowiska,
zapoznają się z roślinnością swojego regionu, oraz stworzą mapę terenu najbliższej okolicy.
Natomiast na kolejnym etapie poznają formy ochrony przyrody, zdobędą wiedzę z zakresu
recyklingu i segregacji odpadów. Celem zajęć będzie wyrobienie u uczestników poczucia
odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją. Zajęcia z edukacji ekologicznej polegać będą
na uświadomieniu dzieciom i młodzieży, a za ich pośrednictwem społeczeństwu lokalnemu, że
mogą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego poprzez
odpowiednie gospodarowanie odpadami i ochronę przyrody. W tym celu przy Pracowni
Orange w Węgrzynowicach ustawione zostaną pojemniki do segregacji odpadów. Dzieci
zdobędą też wiedzę z zakresu recyklingu, w ramach przeprowadzonej zbiórki elektroodpadów
(baterii, starych telefonów i zużytego sprzętu elektronicznego).
Pozostając przy tematyce ekologii i ochrony środowiska należy pamiętać, że zajęcia
prowadzone w świetlicy to także organizowanie wydarzeń okolicznościowych.
Drugim wątkiem, jaki będziemy realizować od listopada to reaktywowanie naszego koła
teatralnego. Rozpoczniemy wówczas cykl spotkań poświęconych przygotowaniu nowej sztuki
teatralnej o tematyce wigilijnej. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie nauczyć się
przypisanej roli oraz wykonanie powierzonego mu zadania. Uczestnicy wspólnie z opiekunem
zajęć od listopada sobotni czas przeznaczą na opanowanie swoich ról, naukę piosenek i kolęd
jak również przygotowanie rekwizytów niezbędnych do wystawienia spektaklu. Celem
warsztatów teatralnych będzie przygotowanie spektakl z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
który następnie wystawią w czasie spotkania opłatkowego.
Z uwagi na fakt, że od października mamy możliwość korzystania z dwóch sal wykładowych
znajdujących się w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach program zajęć zostanie podzielony
tak, by dzieci i młodzież przygotowująca się do spektaklu przebywała w osobnej sali niż
pozostali uczestnicy odpowiedzialni za choreografią spektaklu. Podział obowiązków i ról
w dużym stopniu ułatwi przygotowanie jasełek, a wspólne przedsięwzięcie wpłynie
pozytywnie na integrację wszystkich uczestników zadania. Dzieci i młodzież od listopada przez
sześć najbliższych sobót przygotowywać się będzie do wystawienia sztuki podczas spotkania
opłatkowego natomiast we wtorki po południu spotykać się będą w świetlicy na zajęciach
ekologicznych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM I TEMATYKA ZAJĘĆ
HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA WRZESIEŃ:
Na podstawie kalendarza świat nietypowych stworzony został program zajęć obejmujący
najważniejszą tematykę ochrony przyrody. We wrześniu zajęcia ekologiczne odbywać się będą
w soboty od rana oraz we wtorki po południu. Koło Miłośników Roślin i Zwierząt działać
będzie według poniższego harmonogramu.
02.10.2021 (sobota) – Nawiązując do Międzynarodowego Dnia Zwierząt, który przypada
04.10.2021 r. tematyka pierwszych zajęć dotyczyć będzie roli lasów dla życia ludzi i zwierząt.
O ile pogoda dopisze wybierzemy się na wycieczkę do lasu.
05.10.2021 (wtorek) – Koło Miłośników Roślin i Zwierząt - zajęcia w terenie - zbieramy owoce
drzew (kasztany, żołędzie, jarzębinę). Z wykorzystanych zbiorów dzieci i młodzież wykona
prace plastyczne dowolną techniką.
09.10.2021 (sobota) – Węgrzynowice – miejsce, w którym mieszkam - wycieczka po najbliższej
okolicy. W czasie spaceru uczestnicy koła przyjrzą się roślinności regionu, której w codziennym
biegu nie zauważają, a następnie zbiorą eksponaty, które wykorzystają następnie do
przygotowania zielnika roślin.
12.10.2021 (wtorek) – Koło Miłośników Roślin i Zwierząt – zajęcia poświęcone przygotowaniu
mapy okolicy i zaznaczeniu najważniejszych miejsc regionu.
16.10.2021 (sobota) – Międzynarodowy Dzień Naprawy – pozostając przy tematyce napraw
sobotnie zajęcia poświęcone zostaną recyklingowi i sposobom wykorzystania przedmiotów
zużytych. Uczestnicy zajęć będą mieli za zadanie wskazać jak najwięcej zużytych rzeczy oraz
wymyśleć formy ich ponownego wykorzystania. Podczas zajęć wykonane zostaną prace
manualne z niepotrzebnych butelek szklanych i plastikowych; starych pudełek, korków itp.
(wykonanie wazonów, doniczek, robotów itp.)
19.10.2021 (wtorek) – Koło Miłośników Roślin i Zwierząt - Eko Dyskoteka (obowiązują stroje
„ekologiczne” np. zielona spódniczka charakteryzująca trawę, przebranie za zwierzę lub
roślinę itp.). Zbiórka elektroodpadów.

23.10.2021 (sobota) – Międzynarodowy Dzień Pantery Śnieżnej – to nietypowe święto
powstało, aby cały świat dowiedział się, że ten gatunek jest zagrożony wyginięciem. W trakcie
sobotnich zajęć poznamy też inne gatunki zwierząt, które, obok Pantery Śnieżnej, są o krok od
wyginięcia i bez świadomej, mądrej i celowej ingerencji człowieka znikną z naszego
ekosystemu. Ich wyginięcie jest skutkiem działalności człowieka, dlatego zadaniem człowieka
jest ich ratowanie, aby nie zubażać otaczającego nas świata. Celem zajęć jest uświadomienie
dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek powinien dołożyć wszelkich starań, aby ochronić
gatunki, którym grozi wyginięcie.
26.10.2021 (wtorek) – Koło Miłośników Roślin i Zwierząt - konkurs na wykonanie
najciekawszej gazetki pt. „Wolnym krokiem idzie zima”.
Zorganizowanie zbiórki plastikowych nakrętek – Zbieramy nakrętki i zamieniamy je na realny
cel (zebrane nakrętki można sprzedać w punktach skupu surowców wtórnych).
30.10.2021 (sobota) – To czas szczególnie ważny, ponieważ dnia 1 listopada przypada Dzień
Wszystkich Świętych. Z tej okazji sobotnie zajęcia poświęcone zostaną obrzędom Wszystkich
Świętych. Dzieci i młodzież podzielą się swoimi odczuciami i opowiedzą, o swoich bliskich,
którzy odeszli.
W listopadzie i grudniu w dalszym ciągu pozostajemy przy tematyce zajęć ekologicznych oraz
ochronie roślin i zwierząt prowadzonych we wtorki w ramach Koła Miłośników Roślin
i Zwierząt. Natomiast w soboty od początku listopada rusza cykl warsztatów poświęconych
przygotowaniu jasełek z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Zajęcia odbywać się będą naprzemiennie: w soboty zajęcia teatralne, zaś we wtorki spotkania
Koła Miłośników Roślin i Zwierząt według poniższego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA LISTOPAD I GRUDZIEŃ:
02.11.2021 (wtorek) – Zaduszki (nieczynne)
06.11.2021 (sobota) – warsztaty teatralne - wybór spektaklu i podział ról wśród chętnych
uczestników. Omówienie programu i zakresu działań związanych z przygotowaniem jasełek.
09.11.2021 (wtorek) – Koło Miłośników Roślin i Zwierząt – Dbamy o zwierzęta w czasie
chłodów i zimy. Październik już za nami, a pogoda za oknem coraz bardziej wietrzna. To czas

szczególnie trudny dla zwierząt. W tym celu należy pomyśleć o dokarmianiu ptaków i zwierząt
w czasie zbliżającej się zimy. Wspólnie z uczestnikami zajęć wykonamy karmniki dla ptaków.
Miłośnicy Roślin i Zwierząt będą mieli za zadanie dokarmianie zwierzyny w czasie chłodnych
dni.
13.11.2021 (sobota) – warsztaty teatralne - dalsza nauka swoich ról i pierwsze próby
recytatorskie. Wyłonienie chóru i operatorów nagłośnienia oraz osób odpowiedzialnych za
choreografię.
16.11.2021 (wtorek) – Koło Miłośników Roślin i Zwierząt – uczestnicy zajęć kontynuują
budowę karmników dla ptaków, które następnie przymocujemy do drzew wokół świetlicy.
20.11.2021 (sobota) – warsztaty teatralne - każdy z uczestników powinien znać już swoją rolę
na pamięć. W dalszej kolejności warsztaty poświęcone będą umiejętności recytowania
i zapamiętywania ról. Chór uczy się śpiewu pieśni i kolęd. W czasie warsztatów omówiona też
zostanie choreografia i sposób jej przygotowania.
23.11.2021 (wtorek) – Koło Miłośników Roślin i Zwierząt - wtorkowe zajęcia poświęcone
zostaną poznawaniu i ochronie roślin. Wspólnie z uczestnikami zajmiemy się sadzeniem
i pielęgnacją roślin doniczkowych.
27.11.2021 (sobota) – warsztaty teatralne - zdobycie coraz większego doświadczenia
w odgrywaniu swojej roli. Uczestnicy powinni mówić płynnie i znać swoją kolejność
w spektaklu. Chór powinien znać na pamięć teksty utworów i wkomponowywać się ze
śpiewem do podkładów muzycznych. Wstępne przygotowania choreografii.
30.11.2021 (wtorek) – Koło Miłośników Roślin i Zwierząt - Wykonywanie ozdób świątecznych
z materiałów ekologicznych. Konkurs na najładniejszą choinkę.
04.12.2021 (sobota) – warsztaty teatralne - Przed uczestnikami kolejne dni próby. Młodzi
aktorzy powinny swobodnie poruszać się po scenie i wyrażać emocje poprzez gesty i mimikę
twarzy. Treść ich ról nie powinna być już dobrze opanowana. Każdy z uczestników zna swoją
kolejność i biegle odgrywa swoją postać. Chór śpiewa równo z podkładem muzycznym.
Poprawki związane z przygotowaniem jasełek i strojów.

07.12.2021 (wtorek) - Koło Miłośników Roślin i Zwierząt - zajęcia o tematyce Mikołajkowej,
poświęcone ochronie drzew iglastych. Ubieranie choinki ozdobami, które uczestnicy zajęć
wykonali na poprzednich zajęciach.
11.12.2021 (sobota) – warsztaty teatralne - Ostatnia sobota przed jasełkami zostanie
poświęcona ostatnim próbom i przygotowaniom. Tu już nie ma czasu na błędy i pomyłki. Każdy
z uczestników może podzielić się wrażeniami i niepewnościami. To czas na rozwianie
wątpliwości przed próbą generalną. Wspólna integracja uczestników zadania ma jeden cel –
wypaść jak najlepiej przed gronem szerokiej publiczności. Każdy wie, że od indywidualnej roli
i zaangażowania zależy sukces całej grupy.
14.12.2021 (wtorek) - Koło Miłośników Roślin i Zwierząt - zabawa w podchody - szukanie
śladów zwierząt i ich dokarmianie.
18.12.2021 (sobota) – Próba generalna. Spotkanie opłatkowe połączone w jasełkami z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

