
 

 

 

DZIEŃ ŻYWIOŁÓW: OGIEŃ-WODA 

7 lipca 2018 r. 

15.00 – 22.00 
 

Program: 

15.00 Żywiołowa gra – to świetna okazja, by sprawdzić swoją umiejętność orientacji w terenie oraz spostrzegawczość, a jednocześnie 

dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat żywiołu wody i ognia Na koniec gry terenowej na wszystkich czeka pieczątka do legitymacji.   

A pierwszych 150 Zielonych Odkrywców otrzyma nagrody dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 
 

15.00 Warsztatowo – dwa żywioły – ogień i woda… czy z tego może wyjść coś kolorowego, ciekawego, pachnącego, nieszablonowego? 

Zobaczymy! Zapraszamy wszystkie dzieciaki do wspólnej zabawy i odkrywania swoich talentów na stanowiskach z warsztatami kreatywnymi. 
 

15.00 Zielarium – zaprasza do przygotowania ziołowych wspomnień z wakacji. Ciekawe, czy uda się Wam ziołami opowiedzieć co widzieliście 

albo jak spędzaliście wakacyjny czas.   
 

15.00 Dzika Droga – przy placu ogniskowym instruktorzy surwiwalu rozbiją swój obóz i będą czekali na wszystkich chętnych i ciekawych świata. 

Woda i ogień będą tematem przewodnim, bo bez nich trudno byłoby podróżować i przetrwać w trudnych warunkach.  
 

15.30 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 Tym razem będzie trening „dobrego samopoczucia”, czyli coś dla ducha i dla ciała – 

trening pilates. 
 

17.00 Film „Rytmy natury w Dolinie Baryczy” – obrazy i dźwięki z Doliny Baryczy pulsują życiem. Są tak intensywne, że prawie nie potrzebują 

komentarza. Umiejętnie podglądana natura odkrywa przed nami swoje skarby. Bohaterami tego filmu są zwierzęta żyjące w Dolinie Baryczy.  
 

18.00 Pokaz strażacki – strażacy z OSP Bujaków pokażą nam, jak walczą z potężną siłą ognia, używając innej siły – wody. Będzie można przyjrzeć 

się ubiorom strażaków, a może uda się przymierzyć hełm?! 
 

19.00 Ognisko – zapraszamy na plac ogniskowy, na wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek, które będzie można kupić na miejscu i samodzielnie 

upiec. A kiedy zapadnie zmrok… 
 

21.30 Teatr ognia – wraz z Grupą Tancerzy Ognia Surja zapraszamy na emocjonujące przedstawienie ukazujące w barwny sposób zmaganie się 

żywiołów. We właściwym dla siebie, postapokaliptycznym stylu science fiction, Surja zabierze publiczność w przyszłość, która, jeśli o nią nie 

zadbamy, wcale nie musi przedstawiać się optymistycznie. Hipnotyzująca muzyka elektroniczna sprawi, że ogień, światło i woda zatańczą tego 

wieczoru wspólnie. 
 

Ponadto:  

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

Hulajnogi – będą czekały na zielonej polanie, na wszystkich chętnych małych i większych sportowców. Będzie można je wypożyczyć  

i przemierzać Ogród na dwóch kółkach. 
 

Kolorowe warkoczyki – wakacje – radosny i barwny czas! A może by tak zrobić sobie fryzurę w kolorach wody i ognia… Zapraszamy na 

dziedziniec. 
 

Malowanie buziek – dziecięce buzie w radosne ogniki czy piękne błękitne wodospady? Wybierzcie sami. Zapraszamy na dziedziniec. 
 

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

Malowanki XXL – duuuuuży format i farby, młodzi artyści pokażą, co potrafią z tego wyczarować. 
 

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

Kiermasz rękodzieła – zabawki, ozdoby, bibeloty, zdrowe i pyszne kaszowe desery, miody i wypieki. Wakacyjne 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 


