
 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ WIATRU 

17 czerwca 2018 r. 

12.00 – 18.00 

 

Program: 
 

12.00 Szybko jak wiatr – gra terenowa, podczas której liczy się szybkość i umiejętność wyszukiwania 

informacji Tematem przewodnim jest wiatr i wszystko, co z nim związane. Na koniec gry na 

wszystkich czeka pieczątka do legitymacji.  A pierwszych 150 Zielonych Odkrywców otrzyma nagrody 

dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 
 

12.00 Warsztatowo – czy w czasie Dnia Wiatru będzie wiało na Sośniej Górze? Oby tak, bo… będzie 

można wypróbować to, co zostało stworzone podczas warsztatów A mali ogrodnicy będą mogli 

sprawdzić, czy roślinka, którą posadzą, potrafi kołysać się na wietrze. 
 

12.00 Zielarium – to najbardziej aromatyczne miejsce w Ogrodzie. Tym razem zaprasza do stworzenia 

pachnącej, zdrowej i pysznej mieszanki – niespodzianki. Czy do jej stworzenia konieczny będzie wiatr? 

Przekonajcie się sami. 
 

12.00 Dzika Droga – dzikie życie, ale instruktorzy bardzo sympatyczni i wcale nie dzicy! Przy placu 

ogniskowym rozbiją swój obóz i będą czekali na młodych adeptów sztuki surwiwalowej. Czy wiatr jest 

im potrzebny, aby przetrwać? Zapytajcie! 
 

12.00-14.00 Wielkie miodobranie – w Ogrodzie Czerwonym przy ul. Grudniowej (wejście przy 

przedszkolu) będą czekali pszczelarze z Pasieki Edukacyjnej Skrzydlaci Przyjaciele. Będzie możliwość 

zapoznania się ze sprzętem pszczelarskim, odwiedzenia pasieki i pobrania ramek z miodem, 

odwirowania miodu i to co najpyszniejsze… degustacja! 

Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych. Prosimy o zabranie stroju z długim 

rękawem. Warsztaty są bezpłatne, rezerwacja miejsc:  

www.pasiekaedukacyjna.pl/wydarzenie/wielkie-miodobranie-w-slaskim-ogrodzie-botanicznym 
 

14.00-17.00 Koniki z Maciejówki – zapraszamy najmłodszych na przejażdżki na konikach (5 zł)  

z Klubem Jeździeckim Maciejówka MOSiR Zabrze.  Miłośnicy koni i jeździectwa będą mogli sprawdzić 

swoją wiedzę i poszerzyć ją o nowe zagadnienia, tj. pochodzenie konia, historię jego udomowienia, 

tajemnice anatomii (bo kto wie, gdzie koń ma kolano i czym jest kopyto? ). Będą też ciekawostki 

związane z behawiorystką, żywieniem i jeździectwem. Konie czekać będą na polanie za budynkiem 

głównym, przy suchej rzece. 
 

15.00 „Opowieść o sóweczce. Prawo drapieżnika” – przyrodniczy film z serii „Saga prastarej puszczy” 

 

 



 

 

 

15.00 Trening biegowy – amatorów biegania zapraszamy na trening, który poprowadzi doświadczony 

trener lekkoatletyki. Zbiórka przy dziedzińcu. Trening ma amatorski charakter i jest ogólnodostępny. 
 

15.00 i 16.30 FitMotywator – Joanna Zomerfeld, trener personalny i instruktor, zaprasza na trening 

na polanie przed budynkiem. Wystarczy zabrać karimatę, strój sportowy i dużo dobrego humoru 

Trening składał się będzie z dwóch części: treningu FitBody – ćwiczeń wzmacniających mięśnie nóg, 

brzucha i pośladków prowadzących do utraty maksymalnej ilości kalorii, zaś Total Body Workout 

to specjalnie opracowany zestaw ćwiczeń wzmacniający całe ciało. Program składa się z czterech 

części, uaktywnia wszystkie partie mięśniowe, modeluje i ujędrnia ciało. 
 

17.00 Ujarzmić wiatr – ogłoszenie wyników konkursu kreatywnego i wręczenie nagród 

dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 

 

Ponadto:  

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

Kolorowe warkoczyki – wakacje zbliżają się wielkimi krokami… czas zadbać o nową fryzurę! Zapytacie 

– w Ogrodzie? A dlaczego nie?! Na dziedzińcu dokona się ta przemiana. 
 

Kolobeżka – hulajnogi będą czekały na wszystkich chętnych małych i większych sportowców. 
 

Rodzinna Strefa Zabaw – rzucanie, kulanie, bieganie i inne aktywności czekają na wszystkich  

na polanie. 
 

Magnetyczne puzzle – wiatr i puzzle? Czy to może się udać? Zobaczcie sami. 
 

Zgrana Rodzina – w budynku głównym mieści się centrum dowodzenia grami planszowymi.  

Zgrana Rodzina zaprasza do testowania, grania i na zakupy. Gra planszowa na wakacje to doskonały 

pomysł na wspólne spędzanie czasu. 
 

Kawiarenka – lody, ciasto, lemoniada, kawa i delikatny powiew letniego wiatru… Mmmmm… Można 

się rozmarzyć. 
 

Kiermasz rękodzieła – zabawki, ozdoby, zdrowe i pyszne kaszowe desery, miody, wypieki i lekki 

zefirek na dziedzińcu… Zakupy będą z pewnością udane. 
 

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 


