
Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez 
zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości 
Wieprz”, współfinansowanym przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego  

w ramach osi priorytetowej: V: Ochrona środowiska  
i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  
Poddziałanie 5.4.3/ Ochrona różnorodności biologicznej. 
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Propozycja przeprowadzenia spotkań z dziećmi i młodzieżą na których 
poruszone zostają tematy tradycji i kultury związane z życiem 
codziennym, które zaczerpnięte zostały z natury. 

Przykładowe tematy zajęć: 

• Pieczenie chleba. Połączenie tradycji z przedmiotami codziennego 
użytku, przedstawienie przyrządów i ich nazw oraz wspólne pieczenie 
np.: „placków pukanych”, chleba na zakwasie. 

• Zajęcia trwają od 2 do 3 godzin   
w poniedziałki, środy i czwartki  
po wcześniejszym umówieniu.  

• Dzieci otrzymają pomoce 
dydaktyczne. 

• Utrwalenie zdobytych wiadomości 
pracą plastyczną. 

• Możliwość poczęstunku w postaci 
waty cukrowej lub popcornu.

WARSZTATY 
„od natury 
do kultury”

Zajęcia Prowadzi  
Brygida Murańska

Instruktor muzyczny ZR „Grojcowianie” z Wieprza, 
miłośniczka kultury ludowej, wybitny twórca utworów  

i melodii ludowych. 



• Gwara w życiu codziennym, czyli uczenie się słów, które 
zostały zapomniane jak np. rogolka, cerpok, trzos, torka, 
kidyboł i wiele innych. Te zajęcia przewidują pracę domową 
polegającą na opracowaniu słownika gwary i poszerzenie go 
przez dzieci we własnych domach. 

• Nauka pisania pogodek, gawęd, które w obecnych czasach 
pisane są przez nielicznych. Na zajęciach zostanie 
przeprowadzony konkurs na najlepszą pogodkę, czy wiersz w 
gwarze. Dzieci mają w ten sposób uwrażliwić się na wymowę 
gwary i nie wstydzić się swojego pochodzenia, gdyż w 
obecnych czasach gwara uważana jest za wyjątkową cechę 
regionalną.  

• Zioła w naszej kuchni kiedyś i dziś. W ramach cyklu spotkań 
poznamy zioła, które można spotkać na naszych łąkach.  
Na zajęciach opracujemy zielnik w formie pdf. Zebrane zioła 
wykorzystamy do wspólnego przygotowania potraw. 

• Warsztaty ziołowe. Spotkanie z ziołami, które mogą na zawsze 
zamieszkać w naszej kuchni. Na zajęciach będzie można poznać 
i skosztować ziół i nauczyć się jak można wykorzystywać je w 
diecie codziennej. Na zajęciach wykonywane będzie pesto, 
masło ziołowe, chleb ziołowy a także lody z ziołowymi 
dodatkami. Zajęcia przeznaczone są dla starszej grupy. 

• Muzyka natury, czyli wykorzystanie tego co nas otacza do 
tworzenia muzyki natury. Razem zagramy na trawie  
i piszczałkach wykonanych własnoręcznie.  

• Kwiaty z bibuły. Wykonywane z bibuły i z krepiny kwiaty 
polne, które można spotkać na każdym kroku. To umiejętności, 
które niegdyś zajmowały czas naszych babć i matek. Kwiaty  
z bibuły to piękna ozdoba izby. Zajęcia mają na celu nauczyć 
umiejętności wykonywania kwiatów bibułowych i zapoznania 
dzieci z powstaniem tej pięknej rękodzielniczej tradycji. 

• GRY - „Chytrusek” i „Śpasowno Godka”. Gry w całości 
opracowane zostały przez Panią Brygidę. Te zajęcia mają na 
celu nauczenie zdrowej rywalizacji i integracje grupy. Gramy w 
dwie drużyny a najlepsza otrzymuje nagrodę w postaci 
słodkiego upominku. 



„Od natury do 
kultury”
Teren, na którym mieszkam charakteryzuje się wyjątkowością 
pod względem tradycji, zwyczajów, muzyki i gwary. Nasz 
region ściśle związany jest z religijnością  
i obrzędami, które w muzyce zajmowały szczególne miejsce. 
Rok liturgiczny miał swoje odzwierciedlenie w obrzędach, 
pieśniach i utworach. Niestety z biegiem lat muzyka 
obrzędowa powoli się zacierała, a z nią gwara  
i niektóre zwyczaje. Możemy jedynie uczyć się  
i kultywować to co pozostało po naszych dziadkach. Możemy 
też wrócić choć częściowo do tego co było, do nauki słów, 
tworzenia i kultywowania tradycji.  

Z pewnością pozwoli to na wzrost poczucia świadomości 
wspólnej tożsamości lokalnej, pozwoli wrócić do dawnych 
zwyczajów i zakorzenić dzieci i młodzież w tradycji lokalnej.  

Wszystkie tematy są ściśle związane z tradycjami, które 
wywodzą się z codziennego życia naszych przodków. Nasi 
pradziadkowie czerpali wszelkie dobra z natury, z biegiem lat 
te tradycje mocno się zatarły, dlatego teraz pragniemy odnowić 
zwyczaje i zacząć żyć zgodnie z naturą jak niegdyś nasi 
dziadkowie.  
  



WARSZTATY 
kreatywne
Prowadzą:  
Weronika Rozmus  
Agnieszka Zemczak-Karkoszka 

• Zajęcia trwają od 2 do 3 godzin  
od poniedziałku do piątku po 
wcześniejszym umówieniu.  

• Możliwość poczęstunku w postaci waty 
cukrowej lub popcornu.

Propozycja przeprowadzenia spotkań z dziećmi i młodzieżą na których 
poruszona zostanie wyobraźnia. 

Przykładowe tematy zajęć: 

• Malarstwo na szkle. Skąd wzięło się malarstwo na szkle? Czym i na 
czym malować? I najważniejsze - jak? Trochę historii, troszkę teorii i 
ogromna ilość praktyki!  

• Malarstwo akwarelami. Te wodne obrazy, połączone kolorami 
rozlewającymi się na kartce to trudne do uzyskania kwiaty. Na zajęciach 
z malarstwa akwarelami poznamy teorię i praktykę, a także sztuczki, 
które można wykorzystać w domu.  

• Drewniane domy. Drewno, które wyrzuciła rzeka można w kreatywny 
sposób wykorzystać, by stało się ozdobą w domu. 

 

• Zadania do rozwiązania. Zagadki i wiele zadań do rozwiązania, by 
poznać prawdę o… no właśnie - to wielka zagadka! Te zajęcia mają na 
celu poznanie pracy w grupie bez względu na wiek i umiejętności.  

• Makramy i breloki. Sznurkowe szaleństwo do kluczyków lub piękne 
kwietniki do powieszenia na ścianie.  

• Ogrody w szkle. Małe ogrody jako ozdoba na biurko. Wystarczy słoik i 
kilka roślin. Te zajęcia uczą dbania o roślinność.  



BIORÓŻNORODNOŚĆ
Zajęcia z bioróżnorodności mają na celu poznanie fauny i flory rzeki 
Soły. Podczas zajęć dowiadujemy się kim są mieszkańcy rzeki 
i brzegów. Również możemy poznać mieszkańców Centrum Edukacji 
EKologicznej w Wieprzu. Modliszka, patyczaki, papugi faliste, świnki 
morskie oraz karaczany madagaskarskie to dopiero początek. Poznamy 
budowę ślimaka oraz to jaką rolę w otoczeniu spełniają dżdżownice.



Zajęcia ekologiczne
Segregacja i oczyszczanie - to zajęcia z edukacji ekologicznej, gdzie 
uczymy się poprawnie segregować śmieci i recyklingu.  
Na tych zajęciach każdy znajdzie coś dla siebie! 

• Notatki botaniczne, te zajęcia są zajęciami kreatywnymi, gdyż 
podczas nich będziemy poznawać rośliny, które nas otaczają. 
Podczas zajęć dzieci będą miały za zadanie przerysowanie 
rośliny w jak najdokładniej tworząc w ten sposób notatka 
botaniczną.  

• Recykling, na tych zajęciach będziemy uczyli się jak 
wykorzystywać rzeczy, które już są nam niepotrzebne. 
Sprawdzać będziemy, czy taki recykling się opłaca i czy jest 
przydatny. Poznamy kreatywne sposoby wykorzystywania 
niepotrzebnych rzeczy.  

• Odsadzanie, na tych zajęciach będziemy uczyć się podstaw 
przesadzania, odsadzania i ukorzeniania. Dzieci będą mogły 
poznać tajniki przesadzania roślin domowych jak i ogrodowych. 
Wszystko będzie zależeć jedynie od pory roku. Dzieci poznają 
glebę i nauczą się prawidłowego kompostowania.  

Serdecznie zapraszamy 
na stronę internetową 

centrumbio.info  
do aktualności.  

Tam można zobaczyć  
jak przebiegają zajęcia.  

Zapraszamy do współpracy. 

http://centrumbio.info


• Szycie. Na tych zajęciach uczymy się podstaw wykroju, 
wycinania i fastrygi. Przyszycie guzika nie będzie już 
problemem lub szycie kurek i toreb. 

• Pieczenie pizzy. Wspólne ugniatanie ciasta i dyskusja na 
temat tego, czy pizza z ananasem jest pizzą? Dzień pizzy to 
smaczna i kreatywna zabawa. 



• Broszki z koralików. Unikatowa technika wykonywania 
samodzielnie broszki do użytku codziennego. 

• Doniczki z recyklingu. Na zajęciach każdy wykonuje swoją 
niepowtarzalną doniczkę z użyciem starych, potłuczonych 
kawałków porcelany, zaprawy i fugi.  

• Papier czerpany. Zajęcia polegają na wykonaniu 
własnoręcznie papieru ozdobnego z którego będzie można 
wykonać kartkę lub zeszyt. 

• Quilling. Na tych zajęciach będziemy wykonywać kartki 
okolicznościowe metodą quilingu przy użyciu igły i kawałków 
kolorowych kartek.  

• Ozdoby z masy ceramicznej. Na zajęciach można wykonać 
ozdoby, napisy i inne ciekawe rzeczy z masy ceramicznej 
wykonywanej wg własnego przepisu.  

Serdecznie zapraszamy 
na stronę internetową 

centrumbio.info  
do aktualności.  

Tam można zobaczyć  
jak przebiegają zajęcia.  

Zapraszamy do współpracy. 

http://centrumbio.info


Spotkanie z Polskim 
Związkiem Wędkarskim

Zajęcia mają na celu uwrażliwienie na mieszkańców rzeki Soły. 
Podczas zajęć dzieci poznają ryby a także zapoznają się z zasadami 
wędkowania. Zajęcia są bardzo interesujące i angażujące dzieci. 



Akwarium 
biotopowe

Prowadzą:  
Weronika Rozmus  
Agnieszka Zemczak-Karkoszka 

• Zajęcia trwają od 2 do 3 godzin  
od poniedziałku do piątku po wcześniejszym 
umówieniu. 

Akwarium Biotopowe, to projekt współfinansowany ze środków 
firmy Żywiec Zdrój S.A. w ramach programu grantowego Lokalne 
Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 2022. 
Czym jest akwarium biotopowe? To akwarium środowiskowe, które 
przedstawia naturalny krajobraz, czy też wycinek danego jeziora, rzeki 
czy brzegu. Trudnością w akwarium biotopowym są ograniczenia 
polegające na przedstawieniu właśnie w jak najbardziej naturalny 
sposób wycina natury, co jest trudne do osiągnięcia.  
Biotopy dzieli się pod kątem obszaru geograficznego, a w naszym 
przypadku będzie to biotop europejski, dokładniej będzie to biotop 
rzeki Soły przedstawiający jej dno na wybranym odcinku rzeki 
przepływającej przez Gminę Radziechowy-Wieprz. 
Aby dowiedzieć się więcej o biotopie zapraszamy serdecznie do 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu.  



WEŁNA 100%
W p r o j e k c i e r e a l i z o w a n y m w r a m a c h p r o g r a m u 
grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój – edycja 
2022. Pragniemy przybliżyć państwu temat Wełny owczej w życiu 
codziennym.

Jak wiadomo wełna przewija się w naszym życiu na 
każdym kroku, a jej zastosowania są tak szerokim 
tematem, że ciężko ująć wszystkie w jednym artykule. 
O wełnie dowiecie się więcej na zajęciach, a czeka nas 
jeszcze wiele zagadnień więc szykujcie się na dużą 
dawkę wiedzy o tym wspaniałym surowcu. 
Na zajęciach uczymy się tradycji pozyskiwania wełny  
w postaci motka, czyli przetwarzamy świeżo ściętą 
wełnę owczą od prania do plemienia kopytek. Uczymy 
się ją prać, cerchać, krymplować, czesać i prząść. Cały 
proces odbywa się pod okiem tradycjonalistów.  

Serdecznie zapraszamy 
na stronę internetową 

centrumbio.info  
do aktualności.  

Tam można zobaczyć  
jak przebiegają zajęcia.  

Zapraszamy do współpracy. 

http://centrumbio.info

	WARSZTATY „od natury do kultury”
	„Od natury do kultury”
	WARSZTATY kreatywne
	BIORÓŻNORODNOŚĆ
	Zajęcia ekologiczne
	Spotkanie z Polskim Związkiem Wędkarskim
	Akwarium biotopowe
	WEŁNA 100%

