
Idzie zima… Pomóż ją przetrwać najmniejszym mieszkańcom Warszawy, budując im 
hotel z materiałów z recyklingu!

Pamiętaj, że im więcej materiałów wykorzystasz, dasz schronienie większej ilości 
gatunków zwierząt.

• Karton po soku lub plastikowa butelka
• Plastikowy pojemnik
• Nożyczki, mocny klej
• Sznurek

• Słomę
• Suche łodygi roślin, które są puste w środku, np. maliny, czosnku ozdobnego, bambusa czy trzciny
• Szyszki
• Plastry drewna

Wykonaj eko-hotel dla owadów!

Czego będziesz potrzebować?

Do urządzenia hotelu możesz wykorzystać:



Wersja 1. Odetnij dno i dzióbek butelki. Następnie do środka włóż rulon ze związanych ze sobą suchych 
łodyg roślin. Puste przestrzenie uzupełnij patyczkami tak, by były cała konstrukcja była ułożona ciasno, 
ściśle.

Pamiętaj, aby zabezpieczyć swój domek – łodygi nie mogą wystawać poza butelkę, bo zamokną w czasie 
deszczu. 

Tak wykonany hotel możesz przywiązać stabilnie w miejscu, gdzie owady będą mogły czuć się 
bezpiecznie całą zimę.

W taki sam sposób możesz wykonać hotel, używając kartonu po soku.

Wersja 2. Wytnij z kartonu po soku jeden bok o największej powierzchni (jeśli chcesz wykonać hotel 
z „pokojami”). Następnie poprzecinaj plastikową butelkę tak, by otrzymać szerokie okręgi – ich ilość zależy 
od wielkości użytej butelki. Wycięte okręgi będą pokojami w owadzim hotelu.

Wypełnij okręgi różnymi materiałami – jedną suchymi, pustymi łodygami (tak jak w wersji 1), inne tekturą 
falistą, szyszkami i patykami czy sianem - je również umieść ciasno. Następnie włóż wykonane pokoje do 
hotelu i przyklej je do ścianek kartonu. Przestrzenie pomiędzy nimi też możesz wykorzystać, wkładając 
w nie kolejne materiały. Na szczycie konstrukcji umieść plastikowe pudełko, które będzie służyło jako 
dach i chroniło owady przed deszczem.

Wykonanie:



Dodatkowo możesz wykonać poidło dla owadów! Jak to zrobić?
Na głębokim spodku umieść patyczki, szyszki i kamienie, na których owady będą mogły usiąść, by się 
napić. Następnie wlej do niego niezbyt dużą ilość wody – jeśli będzie zbyt głęboka, owady mogą utonąć!


