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12.00 – 18.00
W tym szczególnym dniu Sośnia Góra zmieni się w dziecięcą krainę rozrywki. Aktywności będzie co
niemiara, więc nic dziwnego, że start przewidziany jest aż pod wapiennikiem (przy nowej
części Śląskiego Ogrodu Botanicznego, ul. 15 Grudnia, Mikołów-Mokre), gdzie jest początek gry
terenowej, która doprowadzi Państwa wprost na drugą część imprezy, czyli na Sośnią Górę.
I tak, przy wapienniku w godzinach 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 oraz 17.00, będzie
można zwiedzić Strefę PreIndustrialną – po wapiennikach będzie oprowadzał przewodnik,
który opowie o skarbach mokierskiej ziemi, będzie można zajrzeć do kamieniołomu, gdzie będzie
czekał geolog, a także poznać rycerzy, pszczelarzy, zielarzy, łuczników, kowali oraz innych
rzemieślników z dawnych czasów.
Komu natomiast będzie mało, przewodnicy wskażą drogę wprost na Sośnią Górę. By umilić jednak
czas tej wędrówki, na wszystkich śmiałków będzie czekała specjalna preindustrialna
krzyżówka do rozwiązania.
Tuż za bramą CEPiE (przy szlabanie) napotkamy Strefę Gry Terenowej, gdzie będzie można
sprawdzić poprawność hasła krzyżówki i odebrać upominek ufundowany przez WFOŚiGW
w Katowicach.
Następna w kolejności jest Strefa Barw Mikołowskich i… Rytmów, czyli wystawa plenerowa,
która w czerwcu zostanie zastąpiona kolejną wspaniałą ekspozycją. Dlatego kto jeszcze nie zdążył
jej zobaczyć, niech szybko podąży szlakiem niezwykłych ujęć i poruszających wierszy.
Nieopodal wystawy zainstaluje się Strefa Twórców Kultury z wystawą obrazów oraz
warsztatami malarskimi dla chętnych dzieci!
Na polance przed budynkiem głównym będą mogli wykazać się mali sportowcy. Na początek
Strefa Futbolu, by rozgrzać nie tylko mięśnie, ale i emocje. Stąd już o krok od Strefy Ruchu,
która zafunduje nam gimnastykę na czas, czyli jedyny w swoim rodzaju rodzinny tor przeszkód
prowadzony przez Formini z Rybnika. Strefa Rzutu do Celu nie będzie wcale łatwiejsza, ale za to
celność będzie można sprawdzić pod wieloma względami 

Po emocjonującym wysiłku fizycznym przyjdzie pora na chwilę… ćwiczenia intelektualne. Strefa
Gier XXL, czyli warcaby, chińczyk czy znane kółko i krzyżyk w powiększeniu. Jeśli natomiast
wolicie zabawy w większym gronie, Strefa Chust stoi otworem. Najmłodsi będą mogli oddać się
zabawie w Strefie Malucha z zabawkami certyfikowanymi czy też w Strefie Barw, gdzie w ruch
pójdzie kreda. Tu ograniczeniem może być jedynie wyobraźnia, nic więcej!
Od 14.00 natomiast zostanie uruchomiona Strefa Miodobrania – będzie można zobaczyć jak
fachowo odwirować miód, a nawet skosztować tego złocistego nektaru.
Strefa Figurek to może i stały punkt, jednak jego popularność tak zaskakuje, że z pewnością nie
może go zabraknąć w tak ważnym dla wszystkich Dzieci dniu  A zaraz naprzeciw dla nieco
starszych Strefa Quillingu – nowa technika, nowe możliwości i jeszcze więcej umiejętności.
Strefa Rękodzieła otworzy swe podwoje dla wszystkich osób ceniących okazy jedyne w swoim
rodzaju, oryginalne i niepowtarzalne.
O godzinie 14.00 wyruszy wycieczka terenowa dla wszystkich chętnych osób, która potrwa
ok. 2 godzin (start z dziedzińca).
Z dziedzińca udać się również można do Sali Turkusowej, gdzie w godzinach od 15.00 do
16.00 będzie można zaliczyć Strefę Treningu Pamięci, która z pewnością zapadnie w pamięć,
ponieważ Szkoła Treningu Pamięci Szatkowscy nie raz już udowodniła, jak metody pomagające
zapamiętywać ułatwiają życie.
Do Sali Kawiarnianej natomiast zaprasza Strefa Zgranej Rodziny, bo nic tak nie zbliża, jak
wspólna zabawa przy dobrej planszówce. Tuż obok Zgranej Rodziny, w Strefie Zapachu, będzie
można zrobić sobie, absolutnie od początku do końca, pachnące, kolorowe mydełko.
Dla tych, którym ciągle mało, Strefa Zbijaka, czyli drugie życie śmieci, oraz Strefa Zabaw
Zapomnianych (skakanie w gumę, gra w klasy, cymbergaj z czasów naszych dziadków).
Czas umili również klown w Strefie Baniek z Nibylandii, który zaczaruje wszystkie dzieci.
Strefę Ogrodnika mali ogrodnicy znajdą w domku edukacyjnym za studnią, by zgłębić tajniki
siania, sadzenia czy pikowania.
Dla ostudzenia emocji, po całym dniu szaleństwa, za budynkiem CEPiE będzie czekała Wodna
Strefa, która z pewnością orzeźwi małych łobuziaków.
A co dla rodziców? W Strefie Smaku przy placu zabaw można uraczyć się kawą, ciastem,
lodami…
BĘDZIE KOLOROWO, BĘDZIE EDUKACYJNIE, A PRZEDE WSZYSTKIM
EKOLOGICZNIE!

