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W ramach dzisiejszych zajęć ze zorganizowanej aktywności w

środowisku zapraszam Cię do świata zwierząt - głównie tych

domowych, jak psy i koty. Niestety, nie wszystkie posiadają swój

dom - część z nich jest porzucona i, co najgorsze, błąka się po

ulicach lub na nich się urodziła.

Na szczęście są organizacje, które tym zwierzakom pomagają. 

 

Zapraszam do zapoznania się z dzisiejszymi materiałami. 



Schronisko "Na Paluchu" - chyba nikomu nie trzeba go

przedstawiać. Jest to schronisko dla zwierząt będące jednostką

budżetową miasta Warszawy. Schronisko „Na Paluchu” jest

największą tego typu instytucją w Warszawie. Przeciętnie przebywa

w nim ok. 800 zwierząt. Miesięcznie do schroniska trafia ok. 300

zwierząt (ok. 200 psów i 100 kotów).

Schronisko znajduje się przy ul. Paluch 2 w dzielnicy Włochy.

Zajmuje powierzchnię 3 ha.

Krótki film o schronisku:

>>>https://www.youtube.com/watch?v=H0-pfCTQLVs<<<

Strona internetowa schroniska:

>>>https://napaluchu.waw.pl<<<

https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_dla_zwierz%C4%85t
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy_(Warszawa)
https://www.youtube.com/watch?v=H0-pfCTQLVs
https://napaluchu.waw.pl/


Miłośnicy podglądają codzienne życie mruczących czworonogów

także w Internecie. Inicjatywa ma na celu promowanie adopcji

zwierząt. Na miejscu jest również opcja dokonania wszystkich

formalności i przygarnięcia kociaka do swojego domu.

Krótki film o Ochocie na Kota:

>>>https://www.youtube.com/watch?v=T4TCaSduKZc<<<

Strona internetowa:

>>>https://napaluchu.waw.pl/promocja/ochota-na-kota-
2/<<<

Ochota na kota to punkt adopcyjno-

informacyjny schroniska „Na Paluchu”,

mieszczący się przy ul. Grójeckiej 79 w

Warszawie. Mieszka tam kilkanaście

kotów, które są widoczne zza witryny

lokalu. Mieszkańcy mogą też wejść do

środka, pogłaskać i osobiście poznać

charakter pupili.

https://www.youtube.com/channel/UCS0L_AmN4fi-A5nqilCB1QQ/live
https://www.youtube.com/watch?v=T4TCaSduKZc
https://napaluchu.waw.pl/promocja/ochota-na-kota-2/


Bezdomny nie znaczy gorszy
 

Przez cały kwiecień na pl. Bankowym (w podcieniach

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) można oglądać wystawę

przygotowaną przez Schronisko „Na Paluchu”. Ma ona przybliżyć

warszawiakom sylwetki bezdomnych psów i kotów, będących pod

opieką schroniska.

 

Ktoś zawiódł zwierzę, ktoś inny dał mu nadzieję. Wystawa

„Bezdomny nie znaczy gorszy” jest uhonorowaniem wszystkich

zwierząt, które straciły dom. Na zdjęciach zostało

zaprezentowanych piętnastu podopiecznych schroniska, którzy

czekają na adopcję.

 

>>>LINK<<< do wydarzenia

>>>LINK<<< do wystawy on-line - zdjęcia wystawowe PDF 

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/bezdomne-zwierz-ta-w-obiektywie-wystawa-fotograficzna
http://www.um.warszawa.pl/sites/all/files/download_file.php?file=/sites/default/files/attach/aktualnosci/wystawa_-_schronisko_na_paluchu.pdf


Mówię do Ciebie
Bielański Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę plenerową "Mówię

do Ciebie". Na cykl składa się 20 plakatów w 

których bohaterowie - zwierzęta hodowlane, domowe lub dzikie -

dzielą się z widzem swoimi historiami. Syntetyczna forma oraz

bezpośredniość przekazu sprawiają, że całość stanowi rodzaj

kampanii społecznej, której celem jest uwrażliwienie odbiorcy

na kwestię dobrostanu zwierząt.

Autorką plakatów jest Danka Żukowska, polska artystka grafik

wielokrotnie nagradzana na konkursach ogólnopolskich

i międzynarodowych. W ostatnich latach autorka skupia uwagę na

problemie dobrostanu zwierząt.

 

>>>LINK<<< do wydarzenia

https://grafiteria.pl/autor/zukowska-danuta/
https://bok-filia.eu/03/mowie-do-ciebie/
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/bezdomne-zwierz-ta-w-obiektywie-wystawa-fotograficzna


 Zaplanuj trasę przejazdu ze swojego domu na pl. Bankowy

oraz do Bielańskiego Ośrodka Kultury - filia Estrady. Możesz

posłużyć się mapami Google (link), aplikacją jakdojade.pl (link)

lub wyszukiwarką połączeń warszawskiego transportu

publicznego (link).

 Masz w domu jakieś zwierzę? Narysuj je lub opisz. Jeśli

pochodzi z adpocji - opisz również jego historię.

 Wykonaj plakat zachęcający do adopcji zwierzaka ze

schroniska. Jak wykonać plakat? Niezbędne informacje

znajdziesz w materiale od p. Kasi z pracowni plastycznej (LINK) 

ZADANIA
1.

2.

3.

>>>https://www.youtube.com/watch?v=KH2xyj9e_4s<<<

CIEKAWOSTKA
 Jesteś ciekaw, jak wygląda praca w schronisku?

Obejrzyj ten film:

https://www.google.pl/maps/
https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/
https://www.wtp.waw.pl/
http://odpirson.otwartedrzwi.pl/wp-content/uploads/2020/10/2-Pracownia-plastyczna-26.10.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KH2xyj9e_4s

