ŚWIATOWY DZIEŃ LUDNOŚCI
9 lipca 2016 r. sobota!
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie
15:00 – 21:00
Program:
15:00 Podróż dookoła świata – gra terenowa, tym razem, da możliwość Zielonym Odkrywcom „odwiedzić” różne
kontynenty, a zadanie będzie polegało na uzupełnieniu Dziennika Wielkiej Podróży, który jak zwykle można odebrać na
starcie gry. Na mecie zaś będzie czekała pieczątka oraz mini nagroda ufundowana przez WFOŚiGW w Katowicach;
15.00 Warsztatowo – kącik kreatywny z figurkami gipsowymi – to już wszyscy nasi stali bywalcy znają  ale będzie też
całkiem nowy warsztat motylowy, w czasie którego będzie można się dowiedzieć w czym ludzie podobni są do tych
niezwykłych owadów. Będzie też można zrobić własne mydełko na warsztacie mydlarskim, a jako że historia produkcji
mydła liczy sobie co najmniej sześć tysięcy lat, będzie można też się czegoś dowiedzieć i nauczyć. Nie obędzie się
również bez naszego dobrze znanego warsztatu ogrodniczego;
16.00 Rodzina na kocu z planszówką – koc, kosz pełen witamin, woda oraz dobre towarzystwo – tyle trzeba, by miło
spędzić czas na polanie przed dziedzińcem. Dla urozmaicenia proponujemy, dostępne wewnątrz budynku, nieodpłatne
wypożyczenie gry planszowej od Zgranej Rodziny (na czas wypożyczenia będzie trzeba zostawić kaucję w wysokości
wartości gry, która zostanie zwrócona w całości po jej oddaniu);
16.00 Dla drugiego człowieka – w tym dniu, do godziny 18:00 rozstawione będzie stoisko informacyjne Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Będzie można dowiedzieć się wszystkich szczegółów na temat
bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi;
16.00 Blok Filmowy – film „4 wymiary Birmy", który został nakręcony w Birmie w 2013 roku przez birmańskich
dziennikarzy przy wsparciu polskich filmowców, udostępniony przez Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju aktywnie
wspierająca edukację w krajach rozwijających się w Azji i Afryce;
17:00 Prelekcje – z okazji Światowego Dnia Ludności mamy coś dla ciała i ducha:
- „Technika Bowena – prosta droga do zdrowia” bóle kręgosłupa, migreny, spadek odporności to problemy,
z którymi ludzkość boryka się coraz częściej. Zachęcamy do poznania niezwykle skutecznej metody
w przypadku tych i wielu innych dolegliwości. Zapraszają: Ewa Korda i Barbara Bezkorowajna-Niemiec;
- Medytacja - czy osiągając spokój wewnętrzny możemy osiągnąć pokój na świecie? – prelekcję wygłosi
Stowarzyszenie Kulturalne Sahaja Yoga, które jest oficjalnym partnerem Ośrodka UNESCO na rzecz Pokoju;

18.00 Pszczelarium – jak ważne są pszczoły dla nas ludzi, wie już chyba każdy, jednak nie każdy może je podglądać,
kiedy ciężko pracują w pocie… czułek Łukasz Przybył z Pszczelarium z Rudy Śląskiej zaprasza na interesujące
spotkanie przy ulu z jego podopiecznymi;
19:00 Ognisko – z okazji święta nas wszystkich Śląski Ogród Botaniczny zaprasza na ognisko. Można przywieźć
jedzenie ze sobą, bądź zakupić je w naszej kawiarence. Od 19:00 do 21:00 będzie możliwość wspólnego biesiadowania.

Ponadto:


9:00 trening biegowy



Malowanie XXL



Warsztaty językowe



Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw



Kącik Zabaw



Kawiarenka przy placu zabaw



Kiermasz



Wystawa plenerowa

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

