MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GEOLOGA
18 września 2016 r.
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie
12.00 – 18.00
Program:
12.00 Seminarium – bioróżnorodność geologiczno-historyczna czyli cykl wykładów dla amatorów geologii;
12.00 Tajemnice geologii – kolejna odsłona gry terenowej dla całej rodziny, tym razem o tematyce geologicznej,
a dla naszych Zielonych Odkrywców pieczątka do legitymacji oraz mininagroda dofinansowana ze środków
WFOŚiGW w Katowicach;
12.00 Warsztatowo – tematy geologiczne pojawią się również w warsztatowie, gdzie będzie można dać upust
swojej artystycznej duszy i ożywić kamienie czy też stworzyć coś niepowtarzalnego z gliny. Będzie można złożyć
notozaura oraz zbudować strukturę kryształów;
13.00 Wystawa okazów paleontologicznych – edukatorzy z Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej
GEOsfera z Jaworzna okazy paleontologiczne, które będzie można obejrzeć również pod mikroskopem;
14.00 Wycieczka z przewodnikiem – zainteresowani udadzą się z naszym edukatorem do kamieniołomu, gdzie
zgłębią wiedzę o przeszłości tego miejsca. Wycieczka ma charakter zamknięty, a liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod numerem telefonu 534 994 578;
15.00 Warsztaty przy ulu – w tym dniu pszczele warsztaty odbędą się na nowej części Ogrodu. Spotkanie
z Pasieką Edukacyjną będzie miało miejsce w trakcie wycieczki z przewodnikiem;
16.00 GEOślady dziejów Ziemi – przygotowana i poprowadzona przez pracowników GEOsfery gra planszowa
w wymiarach XXL to mnóstwo zabawy oraz spora dawka edukacji.

Ponadto:
Trening biegowy – wszystkich spragnionych ruchu na świeżym powietrzu zapraszamy na godzinę 10.00.
Trening odbędzie się na Sośniej Górze i potrwa ok. godziny;
Płukanie złota – warsztat dla młodych geologów i nie tylko  Pod czujnym okiem prowadzącego będzie można
zapoznać się z techniką płukania złota… Kto wie kiedy ta umiejętność nam się przyda 
Kącik Ogrodnika – tym razem w Kąciku będzie można poczuć miętę do… mięty  Jak sadzić, pielęgnować
i do czego można użyć tych aromatycznych ziół opowie dzieciom edukatorka Joanna Dziwoki;

Rodzinna Skrzynia Drogocennych Kamieni – czyli warsztat o kamieniach wdzięczności. Zajęcia plastyczne dla
dzieci z elementami psychoedukacyjnymi dla rodziców poprowadzi Anna Pawełczyk – psycholog dziecięcy
z RESILIENCE Gabinet Psychologiczny;
Strefa relaksu – 20-minutowy warsztat dla młodzieży i dorosłych. Sesja relaksu odbywać się będzie wewnątrz
budynku o 13.00, 14.30 oraz 16.00 i połączona będzie z krótkim wprowadzeniem w zagadnienie radzenia sobie
ze stresem. Osoba prowadząca – Ewa Kałuża – psycholog, psychoterapeuta z RESILIENCE Gabinet
psychologiczny;
Kącik Kreatywny – tym razem spotkanie z masą solną oraz dinozaurami, a także kolorowanki i rysowanki
o tematyce geologicznej;
Bukal – zajęcia z Centrum Językowo-Tłumaczeniowym Bukal, który poprowadzi warsztaty językowe dla
najmłodszych, a będą one dotyczyć zasobów naturalnych i odnawialnych źródeł energii;
Wystawa plenerowa – jeszcze miesiąc będzie nas zachwycać owadzi świat. Zapraszamy wszystkich, którzy
jeszcze nie zdążyli się z nim zapoznać, ale również wszystkich tych, którym szczególnie oczarował;
Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – już tradycyjnie zaprosi do ruchu, śmiechu oraz zapewni dobrą
zabawę, gdyż będzie można stanąć w szranki rodzinnie lub indywidualnie i spróbować swoich sił w wielu
konkurencjach ruchowych;
Zgrana Rodzina – od zmagań fizycznych będzie można chwilkę odpocząć w sali kawiarnianej, gdzie przy grach
planszowych rozruszać będzie można szare komórki i przez chwilę poczuć się jak dawni osadnicy, wymieniając
drewno na kamienie;
Kącik Zabaw – również najmłodsi mogą poczuć się jak mali odkrywcy i do woli buszować pośród drewnianych
certyfikowanych zabawek ekologicznych;
Kawiarenka przy placu zabaw – zadba o to, aby każdy spragniony i głodny znalazł tam coś dla siebie;
Kiermasz – na dziedzińcu budynku głównego otworzą swoje podwoje rękodzielnicy, których stragany dadzą
nacieszyć nie tylko oko, ale i pozwolą wzbogacić domowe wnętrza o piękne cuda i cudeńka 
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

