
Projekt "Budujemy ul z klocków LEGO”.

Na terenie Instytutu “Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w dpowiedzie na inicjatywę pszczelarza

Tomasza Gołuch -pracownika CZD, który jest jednocześnie opiekunem pasieki na terenie CZD

powstał projekt “Budujemy ul z klockó LEGO”.

Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 w IPCZD a pacjenci szpitala

IPCZD. Organizacją i opracowaniem projektu ze strony ZSS nr 78 zajeły się Małgorzata

Arażnik-Adejumo - Koordynator projektu oraz Magdalena Chęcińska oraz Małgorzata Stettner.

Cele projektu:

- popularyzacja idei hodowli pszczół dla dobra ekosystemu;

- aktywizacja uczniów szkoły przyszpitalnej a pacjentów Instytutu;

- popularyzacja i kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych uczniów;

- integracja i współpraca środowiska lokalnego;

- promocja zdrowia, lecznicze właściwości miodu.

Projekt wystartował w marcu 2022 r.

Projekt rozpoczął się w marcu 2022 r. od

opracowania plakatu informującego o

podjętej inicjatywie budowy ula z klocków

LEGO oraz od zamieszczenia informacji w

mediach społecznościowych o zbiórce

klocków LEGO.



Po zebraniu i segregacji klocków rozpoczęła się budowa ula w świetlicach na zajęciach

pozalekcyjnych.

Zapał był tak ogromny, że większą część ula zbudowano w kilk dni.

Wspólnie z dziećmi pracowali rodzice.

Budowę ula  nadzorował pan Tomasz Gołuch opiekun pasieki w IPCZD.

W ramach projektu odbyły się:

- konkurs “Pszczoła = życie Ziemi”;

- wystawa pokonkursowa;

- prezentacja edukacyjna “Bohaterowie Zdrowia i Odporności - Miód” na zajęciach

pozalekcyjnych;

- prelekcja poprowadzona przez pana Tomasza Gołucha na temat życia i hodowli pszczół;

- wystawa reportażowa ukazująca realizację projektu “Budujemy ul z klocków LEGO”;

- �lmu z realizacji projektu, który dostępny jest na platformie youtube.com.



20 maja w Światowy Dzień Pszczół nasz ul z klocków LEGO

został uroczyście przekazany do pasieki IPCZD.

W tym uroczystym dniu brali udział wraz z dziećmi dzieci, rodzice, nauczyciele, wicedyrektor ZSS nr

78 Pani Bożena Owerczuk oraz przedstawiciele IPCZD tj. rzecznik prasowy pani Katarzyna

Gardzińska oraz opiekun pasieki pan Tomasz, który zapewnił dzieciom profesjonalne, ochronne

stroje. Dzięki temu dzieci mogły z bliska obserwować zasiedlenie przez pszczoły nowego ula z

klocków LEGO.

Jednocześnie Pan Tomasz opowiadał o ciekawostkach z życia pszczół.

Odbyła się również degustacja miodu bezpośrednio z plastra.

Na zakończenie uroczystości każdy otrzymał odznakę przyjaciela pszczół.



W Klinice Rehabilitacji także z udziałem pacjentów Kliniki Pediatrii i Żywienia odbyła się prelekcja

poprowadzona przez pana Tomasza Gołucha na temat życia i hodowli pszczół.

Pod koniec czerwca grupa pacjentów pod opieką pana Tomasza sprawdziła jak mają się pszczoły w

nowym domu z klocków LEGO.

Pszczoły zadomowiły się na dobre i  widać, że nowy dom bardzo im się podoba.

Pod koniec czerwca z grupą pacjentów i pod opieką pszczelarza Pana Tomasza sprawdziliśmy jak mają

się pszczoły w nowym domu z klocków LEGO. Pszczoły zadomowiły się na dobre i widać, że nowy

dom bardzo im się podoba.



W sierpniu w galerii szkolnej na terenie CZD została zaprezentowana wystawa

reportażowo-fotogra�czna ukazująca realizację projektu “Budujemy ul z klocków LEGO”.

Będziemy regularnie odwiedzać pszczoły i sprawdzać jak im się mieszka w nowym ulu z

klocków LEGO!

Takie postanowienie przyjęli wszyscy uczestnicy i sympatycy wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia �lmu z wydarzenia, który dostępny jest na platformie youtube.com pod

adresem: Prawdziwy Ul z klocków LEGO .

https://youtu.be/HxD6bRIZObg

