
Organizatorem i pomysłodawcą kampanii jest Fundacja
Burza Mózgów.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego.
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Pszczoły czułe czułki to małopolska kampania społeczna promująca ekologię 
i bioróżnorodność. Kampania połączona jest z zakładaniem kwietnych rabat w przedszkolach 
i szkołach, edukacyjnymi warsztatami plastycznymi dla dzieci oraz kreatywnymi wystawami 
w przestrzeniach szkolnych i przedszkolnych.    
  
Celem kampanii jest organizacja w placówkach oświatowych wartościowych i nowoczesnych
warsztatów o tematyce ekologicznej, poszerzanie wiedzy na temat znaczenia owadów
zapylających w ekosystemie oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni wokół placówek. 

Akcja w interdyscyplinarny sposób poszerza wiedzę młodego pokolenia na temat ochrony
środowiska, w tym owadów zapylających. Wszystkie materiały dedykowane dzieciom są
dostosowane do wieku odbiorców. 

NA CZYM POLEGA KAMPANIA?



DLA KOGO?
przedszkoli i szkół z terenu województwa
małopolskiego;
nauczycieli i pedagogów.
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Pomysłodawcą kampanii PSZCZOŁY CZUŁE CZUŁKI jest
Fundacja Burza Mózgów z Krakowa, która realizuje misję 
i cele statutowe, jakim jest między innymi edukacja
kulturowa dzieci i młodzieży.
Sprawdź więcej na: burzamozgow.org

KTO ORGANIZUJE?



Projekt realizujemy przy przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego. Udział w nim jest
BEZPŁATNY. 

Placówki oświatowe nie ponoszą żadnych kosztów
związanych z udziałem w projekcie. Wszystkie materiały
przekazane przez Fundację Burza Mózgów są bezpłatne
i w dniu przekazania stają się własnością placówek
oświatowych. 

KTO ZA TO PŁACI?
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SZCZEGÓŁY KAMPANII

termin i rodzaj nasadzeń – nasi pracownicy w wyznaczonym przez szkołę miejscu organizują kwietne rabaty,
które uatrakcyjnią przestrzeń wokół szkoły. Każda placówka otrzyma od 60 do 100 roślin wraz z plakietkami 

termin warsztatów – nasi animatorzy w ustalonym terminie przyjeżdżają do przedszkola/szkoły 

termin prezentacji wystawy – wystawa poświęcona życiu pszczół składa się z 10/12 plansz.
Przedszkole/szkoła otrzymuje wystawę i prezentuje ją w przestrzeni szkolnej (korytarz, sala przyrodnicza,
wybrana klasa, ogród). 

1. Umawiamy się telefonicznie lub mailowo na:

i podpisami. Rośliny zostaną posadzone przez naszych pracowników. Szkoła nie ponosi żadnych kosztów
związanych z nasadzeniami.  

i przeprowadzają warsztaty. W każdej placówce odbędą się 2 warsztaty plastyczne o tematyce przyrodniczej. 

2. Uczestnicy warsztatów otrzymują artbooki (24 stronicowe zeszyty zadań), które zawierają ćwiczenia 
i kolorowanki dotyczące życia pszczół. 
3. Po realizacji nasadzeń, warsztatów i wystawy nauczyciel odpowiedzialny za projekt wypełnia ankietę, która
sprawdza, czy kampania podobała się odbiorcom oraz czy spełniła zakładane rezultaty. 4



JAKIE WARSZTATY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE?

Propozycja dla starszych grup wiekowych. W czasie warsztatów uczestnicy otrzymują gotowy hotel dla
pszczół (konstrukcja drewniana), który zgodnie z sugestiami artysty prowadzącego warsztaty dekorują
i malują. Powstałe w czasie warsztatów prace dzieci zabierają ze sobą do domów lub umieszczają w
przestrzeni szkoły.  

Warsztaty pszczele leporello

Warsztaty hotele i domki dla pszczół

Dzieci stworzą książkę harmonijkową, która poświęcona jest ochronie owadów zapylających 
i różnorodności biologicznej. Powstała praca artystyczna oparta jest na materiałach dostarczonych przez
artystę (wycinki gazet, druki, grafiki). Książka leporello inspirowana jest tematyką regionalną. Do
dyspozycji dzieci będą specjalnie przygotowane pieczątki typograficzne o dodatkowym charakterze
edukacyjnym. 
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JAKIE ROŚLINY ZOSTANĄ POSADZONE?
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1. Wrzos pospolity
2. Jaskry jesienne
3. Budleja Dawida
4. Bergenia sercowata
5. Bodziszek
6. Lawenda
7. Liatry
8. Jeżówka
9. Dalia
10. Rudbekia błyskotliwa
11. Miodunka
12. Szałwia
13. Mikołajek 
14. Tawuły
15. Macierzanka

16. Tojeść ogrodowa
17. Floksy
18. Złocień
19. Łubin trwały
20. Fiołek wonny
21. Ubiorek wiecznie zielony
22. Dzielżan jesienny
23. Kłosowiec
24. Lebiodka pospolita
25. Werbena krzaczasta
26. Przegorzan węgierski
27. Ślazówka turyngska
28. Krwawnica pospolita
29. Kuklik zwisły
30. Rożnik przerośnięty
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WIĘCEJ INFORMACJI:
www.burzamozgow.org
Zgłoszenia:
e-mail: fundacja.burza.mozgow@gmail.com
tel.: 570 366 740
Koordynator projektu: Kinga Wojnicka

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. 
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http://www.burzamozgow.org/

