ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1 maja 2016 r.
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie
12.00 – 18.00
Program:
12.00 Radiowa gra terenowa – już powoli staje się tradycją, z czego ogromnie się cieszymy, że możemy gościć na Sośniej Górze
Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS. Tym razem to oni bardzo się natrudzili, by przygotować dla Państwa grę terenową, za
ukończenie której również przybita zostanie pieczątka do legitymacji Zielonego Odkrywcy. Dzieci, którym gra się spodoba, niech
pamiętają… „ I ty możesz zostać krótkofalowcem”
12.00 Warsztatowo – czy można się bawić, chroniąc równocześnie środowisko naturalne? Na to pytanie dzieci znajdą odpowiedź
przy stanowisku naszych wolontariuszy: Anny Szojdy i Pawła Leśniewskiego. Odwiedzą nas również patykowe zwierzaki pod
przewodnictwem naszej edukatorki Agnieszki Szyszki, a dla miłośników figurek będzie mała odmiana pod czujnym okiem
wolontariuszek: Julii Kapałki, Wiktorii Nylec oraz Katarzyny Kojs;
13.00 Rodzina na kocu – koc, kosz pełen witamin oraz dobre towarzystwo – tyle trzeba, by miło spędzić czas na polanie przed
dziedzińcem. Dla urozmaicenia proponujemy książki z naszej akcji pn. „Książka z kawką”, dostępne w kawiarence nieodpłatnie, lub
wypożyczenie gry planszowej od Zgranej Rodziny;
13.00 Jak chronić środowisko naturalne? – chronić środowisko można na wiele sposobów, a najważniejsze jest to, że wcale nie
chodzi o wielkie czyny! Małymi krokami codziennie można czasem większe zdziałać cuda!;
14.30 Losowanie nagród – wśród uczestników gry terenowej zostaną rozlosowane dodatkowe upominki od Mikołowskiego Klubu
Krótkofalowców;
14.00 Blok sportowy:
14.00 Mecz piłki nożnej – poprowadzi dla małych sportowców trener piłki nożnej Łukasz Osmalak;
15.30 Klinika Formy – trening funkcjonalny poprowadzi dla chętnych Anna Łukasik z Kliniki Formy;
16.00 Klinika Formy – pilates na trawie poprowadzi dla chętnych Anna Łukasik z Kliniki Formy;
16.30 W poszukiwaniu wiosny – pierwszy tegoroczny konkurs Śląskiego Ogrodu Botanicznego cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Nadesłano mnóstwo zdjęć, które przedstawiają różne momenty rodzącej się do życia fauny i flory. Od godz.
12.00 wszystkie zdjęcia będą prezentowane, zaś o 16.30 wręczone zostaną nagrody zwycięzcom konkursu, które dofinansował
WFOŚiGW w Katowicach;
17.30 Losowanie nagród – wśród uczestników gry terenowej zostaną rozlosowane dodatkowe upominki od Mikołowskiego Klubu
Krótkofalowców;

Ponadto:
Pszczelarium – od dwóch tygodni gościmy w Ogrodzie niezwykłych gości – pszczoły. Na razie stanęły dwa ule, ale być może ich
liczba zwiększy się. Pszczółki pojawiły się u nas nie tylko ze względu na kwitnący rzepak, ale również po to, byście mogli Państwo
choć trochę uczestniczyć w tym niezwykłym procesie tworzenia miodu;
Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli rodzinny bieg przez płotki, przeciąganie liny i inne
rodzinne atrakcje. Będzie również głośno i kolorowo z chustą Klanza;
Kącik Zabaw – z myślą o najmłodszych uczestnikach świąt ekologicznych;
Zgrana Rodzina – dobrze większości znana Rodzina zaoferuje nam jak zwykle wiele plansz do wyboru i koloru;
Program SOTA – jedna z aktywności krótkofalarskich polegająca na połączeniu radia z turystyką górską. SOTA – Summit on the
Air – czyli szczyty w eterze. Krótkofalowcy, odwiedzając szczyty górskie, aktywują je, przeprowadzając z nich łączności.
Prowadzona jest rywalizacja i statystyka tzw. aktywatorów i łowców szczytów. Więcej informacji na www.sota-sp.iq24.pl
Lego Mindstorms EV3 – pokazowe roboty i ich programowanie, czyli moc wrażeń i nowych umiejętności;
Kawiarenka przy placu zabaw – zaoferuje świeżą i aromatyczną kawę, herbatę oraz inne kawiarniane przysmaki. Będzie również
małe co nieco dla większych łasuchów;
Kiermasz – na głównym dziedzińcu odbywał się będzie kiermasz ekologicznych produktów spożywczych oraz rękodzieła, będzie
również możliwość zakupienia różnych „cudeniek”;
EkoBazar – cotygodniowy targ z ekologiczną i certyfikowaną żywnością oraz otwarci, chętni do rozmów i wymiany kulinarnych
doświadczeń sprzedawcy zaoferują nabiał, pieczywo, wędliny, przyprawy, oleje, miody i in.;
Wystawa plenerowa – zachwycająca wystawa mikołowskich fotografów i poetów „Barwy mikołowskie i… rytmy” już tylko do
czerwca, kiedy to nastąpi otwarcie kolejnej, równie pięknej.
A każdego, kto nie będzie mógł pojawić się u nas 1 maja, zapraszamy w kolejnych dniach, tj. 2 i 3 maja. Będą gry, zabawy
i warsztaty. Zachęcamy do zabrania ze sobą kocy i koszyków piknikowych i spędzenia majówki na trawie w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym.

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY!

Zapraszam,
Marzena Osmalak
Kierownik Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego
e-mail: m.osmalak@sibg.org.pl, tel. 534 994 578

