Ferie z energią
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Podczas tegorocznych ferii, w dniach 15 – 16 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultury w
Paszowicach zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji
projektu „Promień słońca w żarówce” (Program Dotacyjny „Szkoły dla Ekorozwoju 2010/11)
, a także w ramach udziału w konkursie
„Oszczędzam energię – chronię klimat”
(
Program ekozespołów
Fundacji GAP POLSKA). Uczestnikami warsztatów byli uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych.
O przygotowaniech do tegorocznych ferii posłuchaj tutaj: http://www.legnica.fm/index..php/f
akty/5154-energetyczne-ferie-w-gminie-paszowice

Jednym z zadań konkursu było przeprowadzenie audytu zużycia energii przez urządzenia
elektryczne. Umożliwił on określenie, jakie nawyki dzieci powinny zmienić, aby zmniejszyć
zużycie energii. Dzięki audytowi uczniowie dowiedzieli się, które urządzenia pobierają najwięcej
energii i w związku z tym, co można robić, by zmniejszyć nasze rachunki za prąd. Uczestnicy
zajęć uświadomili sobie również, ile prądu można zaoszczędzić wyłączając urządzenia ze
„stanu czuwania” lub wyłączając je, by niepotrzebnie nie pobierały energii, gdy w danym
momencie nikt z nich nie korzysta.

Najlepszym sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas audytu była zabawa w „podchody”,
przeprowadzona 16 lutego, w której wzięło udział 15 uczestników. Zostali oni podzieleni na trzy
grupy. Kapitanem pierwszej była Aneta Chwast, pozostały skład to Daria Żołnierz, Izabela
Goździk, Karolina Antropik i Weronika Goździk
. Drużyna nr 2 to N
atalia Staniszek, Zuzanna Chwast, Michał Krysiak, Wiktoria Staniszek
, a kapitanem drużyny była
Estera Ligęcka.
Kapitanem trzeciej drużyny była
Edyta Moneta,
a wraz z nią zadania rozwiązywali:
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Patrycja Pawlaczek, Anna Łosik, Daria Jagła i Karolina Mycek.
Zawodnicy musieli najpierw odnaleźć ukryte w budynku GOK zadania, a następnie poprawnie je
rozwiązać. Pytania dotyczyły oczywiście wiedzy na temat energii i Internetu, np.
„Co odkrył Thomas Alva Edison?”
,„
Co oznaczają literki ABCDEFG na etykietach urządzeń AGD?
”. Oprócz pytań były zagadki, wykreślanki, uczestnicy układali hasła i rymowanki na temat
energii, szukali różnic na dwóch bardzo podobnych obrazkach itp.

Zwyciężyła drużyna Estery Ligęckiej, ale pozostałe drużyny również uzyskały wysokie wyniki,
tak więc nagrody należały się wszystkim.

Oprócz zabawy dzieci wzięły również udział w konkursie „Oszczędzam energię”, którego celem
było stworzenie komiksu obrazującego zasady oszczędzania energii, przybliżające zagadnienia
związane z ekologią i rozwijające postawy ekologiczne. Organizatorem Konkursu była Fundacj
a Partnerstwo dla Środowiska
. Dzieci wykonały wiele ciekawych prac, z których powstała galeria, a najciekawsze prace
zostały wysłane do Krakowa, gdzie mieści się siedziba Fundacji.
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