Mazurskie Wyjazdowe Warsztaty Komunalne
„REKO –EKO”

Szanowna Dyrekcjo

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami wspólnie z Zakładem
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie Sp. z o.o. przystąpił do realizacji
Mazurskich Warsztatów Komunalnych „REKO – EKO” w roku szkolnym 2017/2018.
Twórcze i przyjazne dzieciom warsztaty „REKO – EKO” mają za zadanie rozbudzanie
świadomości ekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec mazurskiej
przyrody, w myśl hasła „Pożyczyliśmy Mazury od naszych wnuków, oddajmy je w dobrym
stanie”. W ramach zajęć staramy się uświadomić uczestnikom zajęć, że odpady to cenne
surowce i co za tym idzie, życie odpadu nie kończy się w momencie wrzucenia do kosza.
Uświadomienie dzieciom i młodzieży tej prawidłowości, ma doprowadzić do zmiany
postrzegania kwestii związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
Nasze metody nauczania to: projektowanie dostosowanych do wieku sytuacji edukacyjnych,
działanie praktyczne, doświadczenie, metoda twórczo-skojarzeniowa, zabawa. Nie zabraknie
dyskusji, wyzwań ekologicznych, gier i quizów. Zajęcia pobudzą wyobraźnię i kreatywność
uczestników.
Mając na uwadze to, że dzieci w wieku przedszkolnym najlepiej przyswajają wiedzę
w otoczeniu które dobrze znają. Postanowiliśmy o uruchomieniu wyjazdowych warsztatów
komunalnych skierowanych do najmłodszej grupy naszych mieszkańców.
Zapraszamy do udziału Państwa Przedszkola w tym wydarzeniu. Szczegóły w proponowanym
programie zajęć /w załączaniu/.

Z poważaniem
Wojciech Ogłuszka
Przewodniczący Zarządu
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Mazurskie Wyjazdowe Warsztaty Komunalne
„REKO –EKO”
Proponowany program zajęć:
1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne
W
ramach zięć przeprowadzona jest bardzo poważna rozmowa z najmłodszymi
mieszkańcami naszego regionu na temat; „Czy warto śmiecić?”
Praktyczna nauka segregacji odpadów. Wspólnie w sposób bezpieczny posegregujemy
odpady na te które nadają się do powtórnego wykorzystania i te bezużyteczne.
Wspólnie zabierzemy się do kolorowania „megakolorowanek” z motywami dotyczącymi
segregacji odpadów.
2. Wizyta „odpadowych przyjaciół”
Wraz z prowadzącym warsztaty, pojawią się też nasi „ Odpadowi Przyjaciele”. Zabawne,
naturalnej wielkości kukły; Suchy Kuba, Mokra Kora i Zmieszany Florek, pomogą dzieciom
w nauce segregacji odpadów a także uświetnią swoja obecnością całe warsztaty.
WAŻNA INFORMACJA
Zajęcia odbywają się w okresie roku szkolnego 2017/2018 w piątki. Jesteśmy w stanie
odwiedzić maksymalnie dwie grupy w przedszkolu dziennie. Czas trwania zajęć około
0,5 godziny zegarowej. Maksymalna liczebność grupy 25 osób.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu, najpóźniej tydzień przed planowanym terminem
warsztatów. Rezerwacji dokonujemy poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie
internetowej MZM-GO z tygodniowym wyprzedzeniem.
Fotorelacje z zajęć w ubiegłego roku znajdują się na naszej stronie internetowej oraz portalu
społecznościom FB.

UWAGA !!!
Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo w zapisach i udziale w zajęciach mają grupy które
nie brały udziału wcześniej w zajęciach.
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