
Szpitalny EkoFan

kwiecień, maj, czerwiec

2021r. 



14 kwietnia 2021r. w świetlicy Kliniki Gastroenterologii odbyły się warsztaty polisensoryczno-
artystyczne ,,Poznajemy zboża, robimy mąkę".  Prgotowała i prowadziła je pani Anna
Pudłowska. 



21 i 22 kwietnia w
świetlicy Kliniki

Gastroenrologii odbyły się
kolejne warsztaty 
 polisensoryczno-

artystyczne. Warsztaty
prowadziła pani Anna

Pudłowska.
Dżdzownica - cichy pomocnik roślin, 

21.04.2021r. 



,,Poznajemy drzewa", 22.04.2021r. 



26 kwietnia 2021r.  ,,Domki dla owadów".
Świetlica Kliniki Chirurgii



Szpitalny EkoFan
ZSS nr 78 w IPCZD



Domek dla owadów - Pediatria 



7 maja 2021r. w Świetlicy Oddziału Rehabilitacji Neurochirurgicznej odbyły się warsztaty
ogrodnicze. Uczestnicy wysiewali do doniczek nasiona: rukoli, rzodkiewki, kopru i groszku.

Doniczki znalazły swoje miejsce na oknach. 
Zajęcia prgotowała i prowadziła pani Ela Nowożycka. 



13 maja 2021 r. w świetlicy
oddziałów Neurochirurgii i

Urologii odbyły się zajęcia pt:
,,Rośliny chronione”. Zajęcia
prgotowała i prowadziła

pani Sylwia Leszck. 
 



Na koniec quiz... ale daliśmy radę :)! 



13 maja 2021r. w świetlicy
oddziału Immunologii miały

miejsce warsztaty pt:
,,Sukulenty”. 

Podczas zajęć dzieci tworły
kompocje z sukulentów w

szkle.
Zajęcia prowadzone były przez

panią Barbarę Nawojck i
panią Justynę Gruczek. 

 





W dniu 14 maja 2021r. w świetlicachwsstkich klinik odbyły się kolejnewarsztaty prowadzone przez paniąMilę ze Stowarszenia Zasiej.
Zajęcia polegały na stworzeniu minikompostownika.

Zaczęliśmy od obserwacji dżdżownic...



Kardiologia,
Neurochichurgia,Urologia 



Chirurgia



Endokrynologia i Diabetologia



18 maja w świetlicy Kliniki Kardiologii miały miejsce zajęcia pt: ,,Suszona łąka". 
Zajęcia prowadziły: pani Katarna Bieda i pani Beata Kazimierczak, we współpracy z panią Anną Matejczuk-

Magdziarz. 



19 maja 2021r.  w świetlicy Kliniki Kardiologii odbyły się
zajęcia pt: ,,Mamy prawo do życia w cstym środowisku”.

Uczestnicy wraz z prowadzącą – panią Agnieszką Kacńską
rozmawiali m.in. o tym, co to znac mieć prawo do życia w

cstym środowisku, jaki akt prawny to gwarantuje, jak należy
dbać o środowisko, jak segregować śmieci. Na koniec uczestnicy
podzielili się swoimi pomysłami na to, jak dbać o środowisko.

 



,,Oszczędzaj wodę i prąd, segreguj
śmieci, szanuj naturę, przesiądź się

na rower".



...w świetlicy oddziałów Neurochirurgii i Urologii odbyły się zajęcia pt:
,,Kiełkowanie”. Zajęcia przygotowała i prowadziła pani Justyna

Gruczek.  
 

 

24 maja 2021 r...



Kiełkowanie



 
Zajęcia ,,Wiosenne kwiaty dla
Mamy" - 26.05.2021r.

Prowadząca: pani Anna
Pudłowska. 



27 maja w świetlicy Kliniki
Kardiologii odbyły się zajęcia
,,Florystyczne kompozycje", prowadzoneprzez panią Monikę Osiej.  



Florystyczne kompozycje   



28 maja 2021r. ,,Mini ogródki
ziołowe" - warsztaty dla dzieci i
młodzieży ze wszystkich klinik.

Przygotowane przez panią Milę ze
Stowarzyszenia Zasiej, we
współpracy z Ogrodnikami

IPCZD.  



Kardiologia
Onkologia 



Neurochirurgia, Urologia



Pediatria
ZSS nr 78 w IPCZD



Chirurgia



28 maja w Świetlicy Kliniki Pediatrii i
Żywienia odbyły się warsztaty kreatywno-

plastyczne pt: ,,Herbaciane inspiracje -
ekobarwniki, obra malowane herbatą",

które prowadziła pani Małgorzata Stettner.  



Eko barwniki z herbaty 



29 maja 2021r. w Świetlicy Oddziału RehabilitacjiNeurologicznej pani Małgorzata Stettnerprzeprowadziła zajęcia kreatywno-plastycznept:,,Kwiatki z herbatki – malowanie koloramiuskanymi z herbat kwiatów”.



W dniach 31.05 i
11.06.2021r. w świetlicach
klinik: Kardiologii oraz

Okulistyki i
Kardiochirurgii odbyły się

zajęcia pt: ,,Roślinne
kompocje na glinie".

Zajęcia prowadziły pani
Agnieszka Guściora-Kens i
pani Katarna Bieda, we
współpracy z panią Beatą

Kazimierczak.  



Twormy kompocje roślinne na glinie.
Klinika Kardiologii



Rozrabiamy gips i ,,zalewamy" nasze kompocje :). 



Godzinę później nasze dzieła są gotowe! 



Klinika Okulistyki i Kardiochirurgii



01, 02 i 07 czerwca 2021r.
w Świetlicy Kliniki

Pediatrii i Żywienia odbyły
się zajęcia kreatywno-

plastyczne pt: Herbaciane
dzbanuszki z

wykorstaniem suszonych
roślin. Zajęcia

prgotowała i prowadziła
pani Małgorzata Stettner.



Twormy herbaciane dzbanuszki.



Herbata z goździkami, 
Świetlica Kliniki Pediatrii i Żywienia,

ZSS nr 78



2 czerwca 2021r. w
świetlicy Kliniki Pediatrii

i Żywienia odbyły się
zajęcia kreatywne w

ramach których dzieci
malowały kwitnące
wiosenne kwiaty na

drewnianych deskach.
Zajęcia prowadziła pani
Małgorzata Stettner.  



,,Szczęśliwa Anetka i jej dzieło" :). 



10 czerwca 2021r. w świetlicach wsstkich klinik odbyły się zajęcia online z panią Grażyną Korzeniowską - dietetyk Kliniki
Endokrynologii i Diabetologii. 

Rozmawialiśmy o zdrowym żywieniu i zbilansowanej diecie.
Nad techniczną stroną spotkania czuwała pani Beata Kałużna. 

Klinika Kardiologii



Po spotkaniu z Dietetykiem w świetlicy Klinikii Kardiologii odbyły się warsztaty edukacyjno-ogrodnicze
pt: ,,Siejemy zdrowe rośliny – wysiew rzeżuchy”. Zajęcia prowadziły pani Beata Kazimierczak i pani
Katarna Bieda.



Mamy to! Posialiśmy rzeżuchę :)! 



10 czerwca w świetlicy Klinikii Kardiologii pani Beata Kazimierczak 
 i pani Katarna Bieda przeprowadziły zajęcia kreatywne pt:

,,Roślinne kompocje – Suszone ogrody”.





Roślinne, suszone kompocje, Klinika Kardiologii



11 czerwca 2021r. odbyły się warsztaty hortiterapeutyczne dla zwycięzców konkursu
,,Domek dla owadów" - dzieci i młodzieży z  Oddziału Psychiatrii.

Zajęcia polegały na wypełnieniu poduszki relaksacyjnej ,,Plantule" naturalnymi
materiałami.  



Poznajemy materiały przez zmysły: wzroku,
węchu, dotyku. 



Wypełniamy poduszki Plantule.



Nasze poduszki są już gotowe... czas narelaks ;). 



,,Tego nam było trzeba" :)! 



...zasiana jesienią łąka

kwietnia przed wejściem do

IPCZD.

Ogrodnicze
efekty działań
projektowych... 



Rośliny, kwiaty i zioła zasiane 16 kwietnia 2021r.
podczas warsztatów ,,Wyścig nasion". 





Stworzone 26 kwietnia 2021r. domki dla owadów -
aktualnie wiszą już w przestrzeni prszpitalnej. 



Opracowanie: Katarzyna Bieda

Dziękuję za
uwagę!


