
Fundacja Ekologiczna

Prezentacja pikników, eventów, 
warsztatów i gier przestrzennych 

Fundacji Ekologicznej ArkA

PIkNIk EkOLOGICZNY



Kolejnym naszym działaniem, które realizowaliśmy na zlecenie współpracujących z  nami gmin był 
projekt ARKA dla ZIEMI. Współpracowaliśmy w  nim z  gminami: Bielsko-Biała, Katowice, Bydgoszcz, 
Warszawa realizując duże, przestrzenne festyny ekologiczne. W ramach festynów przygotowywaliśmy 
10 przestrzennych, innowacyjnych warsztatów, gier, happeningów.

PRZYKŁADOWE PIKNIKI



Prowadziliśmy także projekt „Kwiaty zamiast śmieci”, w  którym organizowaliśmy we współpracy 
z  samorządami Chorzowa i  Bielska-Białej festyny ekologiczne Dzień Ziemi w  Parku Chorzowskim 
lub na bielskich Błoniach.

PIKNIKI 
DZIEŃ ZIEMI



Jedyna w  Polsce ekspozycja w  czasie której „pedałując na rowerach”, uczestnicy  wytwarzają prąd 
napędzający komputer i rzutnik, który wyświetla pokaz multimedialny. Prezentujemy w nim filmy na 
temat zmian klimatycznych. W  czasie trwania pokazy odbywa się prelekcja na temat powstawania 
prądu oraz alternatywnych źródeł energii

EKSPOZYCJA 
ZIELONE KINO



EKO Memory – gra przestrzenna o tematyce zmian klimatycznych i oszczędzania energii. Uczniowie 
dzielą się na dwie grupy. W  grze jest 50 plansz o  wymiarach 25×25 cm wykonanych z  PCV. Jak 
w normalnej grze memory mamy 25 obrazków dobranych parami. Plansze są rozkładane obrazkami 
do podłoża. Uczestnicy muszą odgadnąć ich położenie. Wygrywa ta grupa, która zbierze najwięcej 
par. Na każdej planszy będzie informacja ekologiczna, która jest odczytywana przez uczestników.

EKO MEMORY



Zielone miasto – z  kartonów uczestnicy budują prawdziwe Zielone miasto pełne drzew, wiatraków. 
Wiatraki i drzewa będziemy budować na posiadanych przez fundację metalowych stojakach. 

ZIELONE MIAStO



Zbuduj swój wiatrak – warsztat tworzenia z papieru wiatraków. Podczas warsztatu w formie posterów 
będą prezentowane korzyści z  wykorzystywania energii odnawialnej. Barwne wiatraki będą na 
sznurkach rozwieszane pomiędzy drzewami.

ZBUDUJ SWóJ WIAtRAK



Ekologiczne puzzle – gigantyczne puzzle (144 elementy) po ułożeniu tworzące obraz 7 x 7 metrów

EKOLOgICZNE PUZZLE



Przestrzenne krzyżówki – 50 białych kwadratów pozwala na przestrzenne układanie ekologicznych 
krzyżówek. Uczestnicy odgadują kilka wariantów krzyżówek.

Warsztat składania kompostowników i zgniatania puszek. Promocja energii słonecznej.

PRZEStRZENNE KRZYżóWKI 
I WARSZtAtY



Warsztat z wykorzystaniem Ośmiokąta edukacyjnego nt. odpadów. Wykorzystu-
jąc posiadany system wystawienniczy (rurki, stopki i złącza) tworzy się instalację. 
Całość ma nie tylko charakter edukacyjny, ale także bardzo medialny, gdyż po 
skręceniu ośmiokąta uzyskuje się konstrukcję wysoką na 2 m pozwalającą na 
rozwieszenie 8 sztuk interaktywnych posterów o  wymiarach 1,8 x 1,8 m. Ele-
mentem posterów będą symboliczne przedmioty, które dzieci przyczepiać będą 
do posterów na rzepach.

tematyka posterów m.in: skąd się biorą odpady, cykl życia produktu/opakowa-
nia, znakowanie opakowań, jak zostać eko- konsumentem, jak ograniczać ilość 
odpadów opakowaniowych podczas zakupów, włącz się do akcji i kampanii Arki.



Warsztat Eko – domek na podstawie namiotu o wymiarach 3x3x4 rozłożymy na zielonej, 
sztucznej trawie. Wokół staną makiety drzew. W środku domku będziemy prezentować 
różnorodne eksponaty, które dzieci mogą przyczepiać (meblując i  urządzając domek). 
Będą mogli przyczepić cieknący kran lub zakręcony, święcącą żarówkę energooszczędną 
lub taką zwykłą, kubeł pełen nieposegregowanych śmieci lub kubły służące do segre-
gacji itd.



Przestrzenny warsztat, w którym dzieci tworzą muzykę grając na  śmieciach (pustych 
butelkach, pojemnikach, wiadrach itd.) Warsztat może zakończyć się wielkim przemar-
szem uczestników po miejscu Pikniku, co tworzy bardzo atrakcyjną propozycję.

Muzyka z odpadów



to nasza nowa propozycja, która w niekonwencjonalny sposób promuje oszczędzanie energii.
W specjalnie przygotowanym namiocie stawiamy 2–3 rowery produkujące prąd poprzez sys-
tem prądnic i akumulatorów, a obok stoliki z samochodowymi czajnikami i grzałkami na wodę.
Każdy uczestnik pedałując na rowerze  może zagotować sobie wodę i zalać swoją herbatkę … 
z prądem.
Działanie można dowolnie rozwijać organizując obok przestrzenne warsztaty edukacyjne czy 
też przygotowując dla uczestników specjalne kubki z logo Partnera.

Herbatka z prądem



Rower Pomaga

•   JEŹDZISZ NA ROWERZE

•   WPISUJESZ KILOMETRY  
NA ROWERPOMAGA.PL

•   A DZIECI DOSTAJĄ  
WYMARZONE ROWERY

Organizujemy warsztaty promujące akcję Rower Pomaga oraz korzyści wynikające z korzysta-
nia na codzień roweru. Przygotujemy stoisko edukacyjne, na którym każdy będzie mógł wpi-
sać przejechane przez siebie kilometry na rowerze i otrzymać odblaskową nalepkę rowerową 
z logo akcji.



Rower, na którym każdy uczestnik będzie mógł naładować swój telefon komórkowy.

Rowerowy system  
do ładowania telefonów komórkowych



teraz te doświadczenia chcemy wykorzystać i rozpocząć nowy program edukacyjny – DRZEWO 
SZCZĘŚCIA. W programie łączymy tematykę społeczną z ekologiczną.

IDEA
Urodziło ci się dziecko. Uczcij to! Posadź drzewo!

DZIAŁANIA
•  Posadź drzewo na swojej działce  i przyślij nam zdjęcie.
•  Jeżeli nie masz swojego terenu, namów gminę, aby założyła Park Szczęścia.
•   Wyślij nam swoje dane, a razem stworzymy Las Szczęścia  i zaprosimy cię na  jego sadzenie. 

Chcemy także podkreślać jakie mamy SZCZĘŚCIE, iż wokół nas rosną piękne drzewa i lasy. Dlatego też  
w programie będziemy organizować akcje medialne, warsztaty, wystawy podkreślające znaczenia 
drzew dla naszego życia i dla środowiska.

Drzewo szczęścia


