
 

 

 

 

DZIEŃ JABŁONI 

7 października 2018 r. 

12.00 – 18.00 
 

 

Program: 

 

12.00 Jabłkowe sudoku – to ostatnia gra terenowa w tym roku! Jak zwykle nie zabraknie dobrej zabawy i szczypty wiedzy oraz finałowej 

pieczątki do legitymacji. Pierwszych 150 Zielonych Odkrywców otrzyma nagrody dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 

12.00 Warsztatowo – oczywiście z jabłkami w roli głównej, choć nie tylko   Małych i większych artystów zapraszamy do wspólnej zabawy oraz 

odkrywania swoich talentów na stanowiskach z warsztatami kreatywnymi. Będzie twórczo, kolorowo i na wesoło! 

12.00 Zielarium – jesień zagościła w ogrodzie na dobre, i w zielarium nie jest inaczej. A jak jesień, złota pora roku, to czas na ozdoby! 

Zapraszamy do tworzenia kotylionów, które na dobre wprowadzą nas w ten niezwykle barwny czas.  

12.00 Dzika Droga – na śmiałków przy placu ogniskowym czekają surwiwalowe atrakcje! Choć wakacje już za nami, warto jeszcze choć chwilę 

odpocząć w cieniu drzew, w czym z pewnością pomoże rozstawiona specjalnie z okazji święta wioska hamakowa. A tych, którym leżenie nie  

w smak, zachęcamy do nauki węzłów, węzełków i innych poplątanych, linowych sztuczek, przydatnych w terenie i na co dzień. 

12.00 – 15.00 Recyklingowe konkursy – jesteś mistrzem segregacji odpadów? Sprawdź się! Firma Remondis przygotowała dla najmłodszych 

konkursy z zakresu recyklingu i odzyskiwania odpadów. Dla uczestników przewidziano drobne upominki i gadżety.  

14.30 – 18.00 Rośliny w powiększeniu – uczestnicy warsztatu, przy użyciu binokularu zobaczą cechy gatunków, które są niewidoczne gołym 

okiem. Jak łatwo rozróżnić lipę szerokolistną od lipy drobnolistnej? Drewno jakiego drzewa wykorzystuje się do produkcji instrumentów 

muzycznych np. fagotów? Na te i wiele innych pytań postaramy się znaleźć odpowiedź. 

15.30 Film „Drzewa wokół nas” – czy drogi mogą być jednocześnie zielone i bezpieczne? Jak sprawić by drzewa rosły długo i zdrowo? Na te 

i inne pytania pomoże odpowiedzieć materiał przygotowany przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia. Film ujawni magiczny świat gatunków 

rosnących tuż obok nas oraz przybliży pracę ludzi, którzy drzewami opiekują się na co dzień i dobrze je znają. 

16.30 Finał konkursu „Zielony Odkrywca” – tak to już! Kolejna rekordowa i pracowita edycja konkursu dobiega końca. Rozstrzygnięcie 

tegorocznych zmagań oraz uroczyste wręczenie nagród dla najbardziej wytrwałych Zielonych Odkrywców odbędzie się w budynku po projekcji 

filmu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za niesamowite zaangażowanie, każdą rozwiązaną zagadkę i przemaszerowany kilometr.  

Do zobaczenia w przyszłym roku! 

 

Ponadto:  

Zgrana Rodzina – planszówki górą? Wszyscy chętni mogą przekonać się o tym, wybierając grę z ogromnych zasobów Zgranej Rodziny. 

Rodzinna Strefa Zabaw – czyli wszystko to, co dzieciaki lubią: rzucanie, kulanie, bieganie i inne aktywności czekają na polanie. 

Warsztaty przyrodnicze – kolejne spotkanie i edukacyjne wyjście w teren dla całych rodzin. 

Kawiarenka – zapraszamy na lody, ciasto, lemoniadę, kawę i inne słodkie pyszności do kawiarenki przy placu zabaw. 

Restauracja – tym razem szefowa kuchni pani Małgorzata i jej zespół, przygotują dla naszych gości smakołyki z jabłkami w roli głównej! A co 

dokładnie, to już trzeba będzie sprawdzić samemu Jedno jest pewne – będzie pysznie! 

Kiermasz rękodzieła – zabawki, ozdoby, bibeloty, zdrowe i pyszne desery na bazie kaszy, miody i wypieki. Jesienne zakupy czas zacząć. 

Wystawa fotograficzna „Świat przyrody malowany elektronami” – zapraszamy do zobaczenia tego, co… niewidoczne. Niezwykłe 

wielkoformatowe mikrofotografie czekają wzdłuż alei spacerowych.  

 

 

 

 
CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY! 

 

 

 

Zapraszamy, 

Zespół Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego 

e-mail: kalendarz@sibg.org.pl, tel. 534 994 578 


