
W dniu 23 marca 2021r.
odbyły się zajęcia

przyrodnicze w formie online
prowadzone przez panie

Katarzynę Sokolik, Katarzynę
Biedę i Izabelę Maciejewską.
Uczestnicy zajęć zapoznali się

z prezentacją 
pt: ,,Jak rośnie las?”.

Kolejnym elementem zajęć
był warsztat praktyczny.
Dzieci wysiały rzeżuchę i

owies wielkanocny.
 
 Słuchamy o tym, jak rośnie las

 

Siejemy rzeżuchę i owies wielkanocny ZSS nr 78 w IPCZD, Klinika Kardiologii
 

,,JAK ROŚNIE LAS”? WIOSENNE ZASIEWAJKI
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Kilka dni i rzeżucha wyrosła :)! (ZSS nr 78 w IPCZD, Klinika Neurochirurgii i Klinika Urologii, V piętro). 
 

,,JAK ROŚNIE LAS”? WIOSENNE ZASIEWAJKI



W dniach: 24 marca oraz
15 kwietnia 2021r. w

Klinice Kardiologii odbyły
się warsztaty plastyczne 
pt: ,,Roślinne przypinki." 
 Zajęcia prowadzone były

przez panie: Katarzynę
Biedę i Agatę Dachowską.

W ramach zajęć dzieci
projektowały i

wykonywały przypinki. 
 

Na początku trochę teorii... :)

...i roślinne przypinki są gotowe! :)
 

Czas na... projekt!

Teraz projekt do maszyny...

ROŚLINNE PRZYPINKI
 



31 marca 2021 r. Zespół
Ogrodników IPCZD

rozpoczął plenerowe
działania szkolnego

"EkoFan - u". Panie bombowo
się bawiły! "BeeBoms" - to

przyjazne owadom
kompozycje kwiatowe, które

utworzą w maju kolorową
kwietną łąkę.

 
 
 

...ciekawe, kiedy wyrośnie łąka? :)

"BEE BOMBS" - BOMBY KWIETNE DZIKICH KWIATÓW

Zaczynamy zasiewanie! BeeBombs - Dzikie kwiaty
już w ziemi…

 



W dniu 16 kwietnia 2021r. w świetlicach
wszystkich Klinik odbyły się warsztaty pt:

,,Wyścig nasion”.
Warsztaty w formie online prowadziła pani
Mila Ochocka ze Stowarzyszenia Zasiej, we

współpracy z Ogrodnikami IPCZD. 
Początkowo dzieci sprawdzały stan

techniczny swoich materiałów: z czego
zrobione są doniczki, czy mają dziurki, ile i

jakie rodzaje nasion mają, czy je znają, lubią.
Uczestnicy dzielili się swoją wiedzą,

obserwacjami i opiniami. 
 

Przygotowania do... zasiewania :)
 

Mamy ,,ręce pełne roboty" :) 

WYŚCIG NASION

Następnie rozpoczął się warsztat praktyczny –
wysiewanie. Każdy uczestnik wybrał nasiona i włożył

je do doniczki. Kolejnym etapem było podlewanie.
Dzieci z radością odpowiadały na pytania

prowadzącej: czego potrzebują nasiona, by
wykiełkować, ile czasu może zająć kiełkowanie, od

czego zależy czas wzrostu nasion, jak można
przyśpieszyć ten proces. 

Przez najbliższe 2-3 tygodnie nasiona będziemy
obserwować, oceniać tempo ich wzrostu, notować,
ile nasion wykiełkowało w każdej doniczce a przede

wszystkim… podlewać J. 
Gdy rośliny będą już gotowe – zostaną przeniesione

do gruntu.



Wieloprofilowy Oddział Pediatryczny
 

Siejemy słuchając wskazówek p. Mili ze Stow. Zasiej
 

WYŚCIG NASION

Nasionka już w doniczkach!
 

Teraz… obserwujemy (i pamiętamy o codziennym podlewaniuJ!)
 



Nasiona kiełkują, rosną... (Oddział kardiologii)
 

ZSS nr 78 w IPCZD (Oddział Rehabilitacji)
 

WYŚCIG NASION

Roślinki trzeba już przenieść do gruntu! 
 



22 kwietnia 2021r. w
świetlicy Wieloprofilowego
Oddziału Pediatrycznego

odbyły się warsztaty
biblioterapeutyczne z

wykorzystaniem
aromaterapii.

Zajęcia prowadziła pani Monika
Osiej, a ich temat to: 

,,Czym pachnie wiosna”. 

CZYM PACHNIE WIOSNA?

Nie możemy doczekać się zajęć!
 



Zaczynamy od dawki niezbędnej wiedzy!
 

Zaczynamy ,,meblowanie"

26 kwietnia 2021r. w
świetlicach wszystkich Klinik

odbyły się warsztaty pt:
,,Domki dla owadów”.

Warsztaty zorganizowane
zostały we współpracy z

Ogrodnikami IPCZD.  Zajęcia
w formie online prowadziła

pani Beata Kałużna. O
utrwalenie wiadomości w

formie kart pracy zadbała pan
Izabela Maciejewska.

DOMKI DLA OWADÓW

ZSS nr 78 w IPCZD, Klinika Kardiologii ,,Dołóżmy kilka rurek, aby pszczoły miały więcej miejsca"!



Domki dla owadów gotowe!
 

WOP, Neurochirurgia i Urologia,
Nefrologia i Kardiologia.

 

26 kwietnia 2021r. w
świetlicach wszystkich Klinik

odbyły się warsztaty pt:
,,Domki dla owadów”.

Warsztaty zorganizowane
zostały we współpracy z

Ogrodnikami IPCZD.  Zajęcia
w formie online prowadziła

pani Beata Kałużna. O
utrwalenie wiadomości w

formie kart pracy zadbała pan
Izabela Maciejewska.

DOMKI DLA OWADÓW



Poznajemy materiały.
 

27 kwietnia 2021r. w
świetlicy oddziałów

Neurochirurgii i Urologii
odbyły się warsztaty

florystyczne
 pt: ,,Wiosenne inspiracje”.

Zajęcia prowadziła pani
Monika Osiej. 

WIOSENNE INSPIRACJE
 

,,Hmmm, czego jeszcze brakuje”?
(Pani Monika udziela wskazówek.)

Wiosenne kompozycje kwiatowe – na wiankach.
 


