
HARMONOGRAM I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU 

 

I . Terminarz wydarzeń projektu 
 

Nazwa wydarzenia realizowanego 

w ramach ww. projektu 

Miejsce Data                                                 Czas trwania 

 

Organizacja konferencji 

inaugurującej projekt 

 

Osada 

Średniowieczna  

w Hucie Szklanej 

 

11 marca 2017 

 

Godz. 11.00 – 13.00 

 

Organizacja 11 warsztatów 

edukacyjnych  

 

 

 

Gmina Bieliny 

Gmina Łączna 

Gmina Bodzentyn 

Gmina Masłów 

 

 

      22 kwiecień 

6 maja 

13 maja 

20  maja 

27 maja 

3 czerwca 

Godz. 9.00  

wyjazd z Kielc 

 

Godz. 10.00 – 18.00  

zajęcia warsztatowe 

 

13.45 - 14.15  

przerwa obiadowa 

 

godz. 19.00   

powrót do Kielc 

Organizacja festynu edukacyjnego 

będącego podsumowaniem 

warsztatów. 

Osada 

Średniowieczna  

w Hucie Szklanej 

10 czerwca 

2017 

 

Godz. 11. 00 – 15.30 

Realizacja  filmu celem 

upowszechnienia i rozpromowania 

na szeroką skalę sukcesów i 

wyników (rezultatów) projektu.  

 

Gmina Bieliny 

Gmina Łączna 

Gmina Bodzentyn 

Gmina Masłów 

 

cały okres 

trwania 

projektu 

 

cały okres trwania projektu 

 

Projekt edukacyjny 
Z Naturą w Sercu 

- Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości 



II .  Program  warsztatów edukacyjnych 

Program każdego z 11 spotkań warsztatowych będzie  oparty na bezpośrednim doświadczaniu przyrody, uczestniczeniu w jej procesach i uczeniu  się od niej samej w oparciu  

o realizację następujących zagadnień tematycznych z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów warsztatów 

 

TERMIN 
WARSZTATÓW 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH 

 

Rodzaj warsztatu 

 

Miejsce realizacji zajęć 
warsztatowych 

 

 

 

 

 

22  kwietnia 2017 

 

Warsztat nr 1 

CZŁOWIEK PRAWDZIWY PODDANY PRZYRODZIE 
 

 

 

przedstawiający charakter życia na wsi 
 i tradycyjne prace/zajęcia wykonywane                                  
w gospodarstwach wiejskich   
 

 

gospodarstwo rolne „Zagroda 
Świętokrzyska” – Kapkazy , gm 
Bodzentyn 
 

 
W związku z nieparzystą liczbą warsztatów  
druga grupa warsztatowa będzie uczestniczyć 
 w wycieczce  edukacyjnej stanowiącej dodatkowy element ww. 
projektu edukacyjnego.   
W tym czasie pierwsza grupa warsztatowa będzie na 
warsztatach pn.:  CZŁOWIEK PRAWDZIWY 
PODDANY PRZYRODZIE Potem nastąpi zamiana grup. 

 

W związku z nieparzystą liczbą warsztatów 
druga grupa warsztatowa będzie uczestniczyć 
w wycieczce  edukacyjnej stanowiącej 
dodatkowy element ww. projektu 
edukacyjnego.   
W tym czasie pierwsza grupa warsztatowa 
będzie na warsztatach pn.:  CZŁOWIEK 
PRAWDZIWY PODDANY 
PRZYRODZIE  
Potem nastąpi zamiana grup. 
 

 
Gmina Łączna i Gmina Bodzentyn 
 

wycieczka promująca walory 
przyrodniczo-krajoznawcze gminy 
Łączna i gminy Bodzentyn 

 

 

 

6 maja 2017 

 
Warsztat nr 1 
WYPRAWA  PO  GLINĘ 

 
 

 
przedstawiający charakter życia na wsi 
 i tradycyjne prace/zajęcia wykonywane                                  
w gospodarstwach wiejskich   

 
Gospodarstwo agroturystyczne – 
„Szkoła Wrażliwości” Ewy Skowerskiej 
i Mariusza Kosmalskiego; Kapkazy, gm. 
Bodzentyn 

 

Warsztat nr 2 

OD ZIARENKA DO BOCHENKA – JAK TO ZE 
ZBOŻEM BYŁO 
 

kulinarny, polegający na przygotowywaniu 
posiłków np. z samodzielnie zebranych                          
i odpowiednio przygotowanych  warzyw, 
owoców, ziół, a także przy wykorzystaniu 
produktów pochodzących z gospodarstwach 
wiejskich np. miodu, mleka, śmietany, serów, 
jaj, masła, oleju, pieczywa pieczonego 
sposobem domowym. 

 
gospodarstwo rolne 

 „Zagroda Świętokrzyska” – Kapkazy , 
gm.  Bodzentyn 
 



 

 

 

 

13 maja 2017 

 

 

 

 

 

Warsztat nr 1 

BLIŻEJ NATURY – ROLNICTWO  EKOLOGICZNE 

 

 

 
przedstawiający charakter prac w 
certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym 
 
 

 
Zagroda edukacyjna – gospodarstwo 
ekologiczne „STOKROTKA” ; Kapkazy 
gm. Bodzentyn 

 

Warsztat nr 2 

CZTERY ŻYWIOŁY JEDEN DOTYK – MAGIA GLINY 

 
 
 

 

plastyczny, techniczny (manualny) z 
wykorzystaniem głównie elementów 
przyrody/ naturalnych materiałów 

 

Gospodarstwo agroturystyczne – 
„Szkoła Wrażliwości” Ewy Skowerskiej 
i Mariusza Kosmalskiego; Kapkazy, gm. 
Bodzentyn 

 

 

 

 

 

20 maja 2017 

 
Warsztat nr 1 

 
WIERZBA I WIKLINA – ZIELONY 

ŻYWIOŁ PRZYRODY 
 
 

 
plastyczny, techniczny (manualny) z 
wykorzystaniem głównie elementów 
przyrody/ naturalnych materiałów 

 
Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” 
Ciekoty, gm. Masłów 

 
Warsztat nr 2 

KRAJOBRAZ ROLNICZY I 
KULTUROWY NA OBSZARACH 

WIEJSKICH WCZORAJ I DZIŚ 

 
 
 
 

 
terenowy, m.in. z zastosowaniem 
doświadczenia i obserwacji 

Krajobraz rolniczy i kulturowy  
na obszarach wiejskich 
zlokalizowanych na terenie gminy 
Masłów 

 

 

 

27 maja 2017 

 
Warsztat nr 1 
PSZCZELARSTWO  NA WSI WCZORAJ I DZIŚ 
 
 

 
przedstawiający charakter życia na wsi i 
tradycyjne prace/zajęcia wykonywane                                  
w gospodarstwach wiejskich  (w tym np. 
przygotowanie przetworów w domu – proste 
przykłady, pieczenie chleba) oraz elementy 
kultury wiejskiej 

 
Zagroda edukacyjna „ Miody 
Napękowskie”, Napęków 47; gm. 
Bieliny 

 
Warsztat nr 2 
DZIKIE ROŚLINY JADALNE I LECZNICZE 
ZAPOMNIANY POTENCJAŁ NATURY 
 

 
dotyczący roślin użytkowych: zielarski, 
ogrodniczy 

 

 
Gospodarstwo agroturystyczne „Oaza 
Zdrowia”, Huta Szklana 18, gm. Bieliny 



 

 

III. Warunki uczestnictwa  
 

1. Do udziału w projekcie dopuszcza się maksymalnie dwie osoby z jednej jednostki (np. max. 2 osoby z danego urzędu gminy, max. 2 
osoby z danej szkoły, max. 2 osoby z danego nadleśnictwa). 
 

2.  Dopuszcza się dwukrotną nieobecność odbiorcy docelowego w warsztatach z uzasadnionych przyczyn. 
 

 
3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie pisemnej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie  

do  28 lutego 2017 roku na adres: 
Okręg Ligi Ochrony Przyrody 
Ul. Sienkiewicza 68 
25-503 Kielce; tel. 41-343-14-42 
(Karta uczestnictwa w załączeniu ) 

UWAGA !!! 
W związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 
 
 
 
 
 

 

 

 

3 czerwca 2017 

 

Warsztat nr 1 

LAS NASZYM TEATREM 

 

teatralny o tematyce przyrodniczej, 

przeprowadzany w naturalnej przestrzeni, przy 

wykorzystaniu np. literatury (poezji/ baśni/ 

legendy),  muzyki, tańca, śpiewu 

 

 

Gospodarstwo agroturystyczne – 
„Szkoła Wrażliwości” Ewy Skowerskiej 
i Mariusza Kosmalskiego; Kapkazy, gm. 
Bodzentyn z wykorzystaniem terenów 
leśnych położonych  w gminie Łączna 

 

Warsztat nr 2 

TRADYCJE I OBRZĘDY WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ – 
„ZGRZEBNA KOSZULA” CZYLI JAK TO Z LNEM 

BYŁO I NIE TYLKO 

 

 
przedstawiający charakter życia na wsi i 
tradycyjne prace/zajęcia wykonywane                                  
w gospodarstwach wiejskich  (w tym np. 
przygotowanie przetworów w domu – proste 
przykłady, pieczenie chleba) oraz elementy 
kultury wiejskiej 

 

 
Zagroda Edukacyjna - Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Na Górce” – Wiącka, 
gm. Bodzentyn 



IV. Dodatkowe informacje 
 

1. Oprócz dorosłych uczestników warsztatów , w zajęciach warsztatowych  będą również brały udział  dzieci ze szkół podstawowych 

 (kl. IV-VI) , które zostały już wytypowane przez Organizatora projektu tj. Ligę Ochrony Przyrody w Kielcach. 

  

Dzieci wspólnie z prowadzącymi warsztaty oraz z dorosłymi uczestnikami warsztatów (nauczyciele, liderzy/animatorzy 

edukacji ekologicznej prowadzący edukację ekologiczną) będą realizować zaplanowane działania w projekcie, zgodnie z koncepcją. 

 

2. Warsztaty będą się odbywać równolegle  w dwóch 26-osobowych grupach. Łącznie w danym dniu w warsztatach ekologicznych  

weźmie udział  52 osoby w tym : 32 osoby dorosłe i 20 dzieci z kl. IV-VI.  

 
3. Czas trwania 1 warsztatu realizowanego dla jednej grupy uczestników będzie wynosił 3 godziny 45 min. 

 
4. Każda grupa uczestników w ciągu 1 dnia będzie uczestniczyła (na zmianę) w 2 różnych tematycznie  zajęciach warsztatowych.  

 
5. Pomiędzy warsztatami przewidziana jest 30 minutowa przerwa obiadowa. 

 
6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian  jeżeli chodzi o kolejność przebiegu warsztatów.  

 

Wszystkich chętnych i zainteresowanych naszym projektem  serdecznie zapraszamy do uczestnictwa  
w poszukiwaniu świętokrzyskich źródeł wrażliwości. 

 
„Nie  możemy zaprzestać poszukiwań. 

Na końcu tej długiej drogi dotrzemy do naszego źródła, 

Od początku, i będzie to tak, jakbyśmy je odkryli po raz pierwszy..” 
Projekt edukacyjny 
Z Naturą w Sercu 

- Świętokrzyskie Źródła Wrażliwości 


