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OFERTA BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW  

W SZKOLE LEŚNEJ NA BARBARCE 

Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają grupy zorganizowane dzieci i 

młodzieży z terenu woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w bezpłatnych warsztatach 

sfinansowanych przez WFOŚiGW w Toruniu oraz Gminę Miasta Toruń w ramach projektów pn. 

„Akademia Przyrodników. Edukacja dzieci i młodzieży”, „Toruń -Miasto z Klimatem. Program 

edukacyjny dotyczący przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza realizowany na terenie Gminy 

Miasta Torunia” oraz „Warsztaty terenowe w Szkole Leśnej na Barbarce. Dzieci i młodzież uczą się jak 

chronić przyrodę!”. 

Od 27 maja (poniedziałek) prowadzimy zapisy na warsztaty w terminach od września do grudnia 

2019r. Nauczycieli i opiekunów grup prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 56 657 60 85 od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Liczba bezpłatnych warsztatów jest ograniczona. 

Przypominamy, że warsztaty organizowane w Szkole Leśnej na Barbarce mają charakter terenowy, 

jednakże w przypadku pogody uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć w terenie grupy mają 

zarezerwowane na czas warsztatów sale dydaktyczne. 

1. Zasady skorzystania z bezpłatnych warsztatów sfinansowanych przez Gminę Miasta Toruń. 
a) z warsztatów mogą skorzystać tylko grupy zorganizowane z miasta Torunia, 
b) czas realizacji warsztatów to 2 godz. lekcyjne (90min), grupa może skorzystać z kilku 

warsztatów w jednym dniu, 
c) warsztaty prowadzone są w godz.: 

• 9.00-10.30 

• 11.00-12.30 

• 12.45-14.15 
d) tematykę warsztatów prowadzący może wybrać z oferty Szkoły Leśnej na Barbarce 

(ponad 32 tematy dostosowane do grupy wiekowej), 
e) w przypadku projektu pn. „Toruń – Miasto z Klimatem. Program edukacyjny 

dotyczący przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza realizowany na terenie Gminy 
Miasta Torunia” grupy mogą skorzystać z warsztatów pn. „Chrońmy powietrze 
przeciwdziałajmy niskiej emisji” oraz „Energia a środowisko”, 

f) liczba osób w jednej grupie warsztatowej do 30os.  
 

2. Zasady skorzystania z bezpłatnych warsztatów sfinansowanych przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

a) z warsztatów mogą skorzystać grupy zorganizowane z terenu woj. kujawsko-
pomorskiego, 

b) czas realizacji warsztatów to 2 godz. lekcyjne (90min), grupa może skorzystać z kilku 
warsztatów w jednym dniu,  

c) warsztaty prowadzone są w godz.: 

• 9.00-10.30 

• 11.00-12.30 

• 12.45-14.15 

• 14.00 –15.30 
 

http://www.szkola-lesna.torun.pl/


 
 

 
Szkoła Leśna na Barbarce, Stowarzyszenie „Tilia”, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń 

tel./fax. (0-56) 657 60 85, www.szkola-lesna.torun.pl, www.tilia.org.pl 

 
d) tematy warsztatów: 

Lp. Temat Grupy 

przedszkolne 

Grupy ze szkół 

podstawowych 

 (I-VII klasy) 

Grupy ze szkół 

ponadpodstawowych 

1. Cztery pory roku w lesie 

 

x x  

2. Drzewa i krzewy  - zmiany 

zasięgów 

 x  

3. Ochrona gatunkowa roślin, 

zwierząt i grzybów 

x x  

4. Ochrona ptaków i ich siedlisk 

 

x x  

5. Żaby i ropuchy szukają 

pomocy 

             x x  

6. 

 

Monitoring wód 

śródlądowych 

 x                 x 

7. 

 

Jak postępować 

odpowiedzialnie z odpadami 

opakowaniowymi 

 x  

8. Ochrona przyrody w regionie 

 

 x x 

9.  Chcę żyć ekologicznie 

 

 x  
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