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1.
Blok zabaw integracyjnych, wspólne spisanie i ustalenie zasad panujących na feriach.
W ramach zabaw wstępnych każdy weźmie udział w procesie produkcji identyfikatora, którego będzie
używał przez okres ferii.
2. Zajęcia warsztatowe rozpoczynające się ankietą sprawdzającą wiedzę uczestników na temat
odpadów, ich sortowania i recyklingu. W ramach zajęć uczestnicy przypomną sobie jakie grupy odpadów
rozróżniamy i w jaki sposób je zagospodarować. Szczególnie istotne będą grupy odpadowe jak
elektrośmieci, chemikalia czy przeterminowane leki.
3. Wycieczka ma dać świadomość uczestnikom jakie ilości odpadów są produkowane przez mieszkańców
naszego powiatu. Uczestnicy zapoznają się też ze sposobami na zagospodarowanie tych odpadów.
4. Po wycieczce uczestnicy będą mieli okazję podsumować swoje doświadczenie wymyślając własne
sposoby na zagospodarowanie odpadów.... Te koncepcje przedstawią w formie plakatów lub innych form
plastycznych.
5. Wycieczka w trakcie której uczestnicy będą zapoznawać się z systemem odbioru odpadów od
mieszkańców naszego miasta w centrali PUS w Kwidzynie.
6. Gra terenowa, w trakcie której uczestnicy w grupach będą szukać pojemników do odbioru
segregowalnych odpadów na terenie naszego miasta. Ich zadaniem będzie sprawdzenie prawidłowości
odpadów, które się w nich znajdują.
7. Zajęcia z majsterkowania, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jak zagospodarować powstające w
ich domach odpady. Instrument czy karmnik dla ptaków to pożyteczne przedmioty które przedłużają życie
odpadu....
8. Wycieczka do punktów handlowych w naszym mieście. Farmaceuta w jednej z aptek opowie dlaczego
leki należy wyrzucać tylko do specjalnych pojemników. Pracownik marketu przedstawi w jaki sposób duże
sklepy zagospodarowują opakowania po produktach, które sprzedają.
9. Podsumowanie gry terenowej z poprzedniego dnia. Uczestnicy sami opowiedzą co znaleźli
w pojemnikach recyklingowych i czy to co znaleźli dobrze świadczy o ich użytkownikach.
10. Zajęcia wyjaśniające w jaki spodów bezbłędnie rozpoznać surowce, z których wykonane są odpady.
Po warsztatach i mały i duży bez problemu rozpozna znaki recyklingowe.
11. Smaczne podsumowanie rozpoczęte ankietą, w której uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę po
przebytym turnusie.

Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa zastrzega sobie prawo do zmiany planu w trakcie realizacji programu
ferii zimowych 2012r.
Zajęcia organizowane są dzięki partnerskiemu porozumieniu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa i Muzeum w Kwidzynie – oddział Muzeum Zamkowego
w Malborku. Zajęcia dofinansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kwidzyn w ramach projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna
– myśl i działaj EKOlogicznie” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projektu
„Badawcza edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”.

