DZIEŃ ŚNIEŻYNKI
z kiermaszem świątecznym
2 grudnia 2018 r.
12.00 – 18.00

Program:
12.00 Kreatywny spacer – my się zimy nie boimy , czyli zapraszamy całe rodziny na spacer, którego efektem końcowym
będzie… No właśnie! Żeby się przekonać, trzeba wystartować 
12.00 Twórcze warsztaty – bo przecież w Ogrodzie nie może być inaczej jak twórczo i kreatywnie  małych i dużych
zapraszamy do udziału w warsztatach, by wyczarować m.in. zachwycające kule śnieżne czy kartki świąteczne;
12.00 Dzika Droga – zaprasza na warsztaty surwiwalowe, podczas których rozgrzana zostanie otaczająca nas aura.
Dzieci wraz opiekunami wcielą się w postaci przodków i za pomocą metod improwizowanych, bez użycia zapałek oraz
zapalniczek, spróbują rozniecić ogień w najtrudniejszych warunkach – mroźnej zimy! Bo najważniejsze to przetrwać
i niestrudzenie walczyć o OGIEŃ!
12.00 Kiermasz świąteczny – początek grudnia to już najwyższy czas, aby zacząć rozglądać się za świątecznymi podarkami
czy dekoracjami, dlatego serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoisk naszych wystawców, którzy specjalnie na ten dzień
wyczarowali bożonarodzeniowe cudeńka 
13.00 Zajęcia edukacyjne – co kryje się pod mikroskopem… można sprawdzić w trakcie zajęć laboratoryjnych dotyczących
ochrony środowiska naturalnego;
15.00 Harcerskie ognisko – rozpalenie, podtrzymywanie ogniska, a także zabawę przy ognisku powierzyliśmy specjalistom
w tym zakresie, czyli harcerzom z Hufca Ziemi Gliwickiej (310 Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Błyskawica” oraz
316 Gliwicka Drużyna Harcerzy „Huragan”). Zachęcamy do przyłączenia się do zabawy, samodzielnego upieczenia kiełbasek
i posłuchania harcerskich pieśni 
Zgrana Rodzina – przed nami długie zimowe wieczory, a planszówka to wspaniały pomysł na spędzenie tego czasu w gronie
rodziny lub przyjaciół;
Restauracja – jeśli zima i ognisko to nie może zabraknąć tradycyjnych przysmaków: kiełbasek i grochówki oraz grzańca –
oczywiście bezalkoholowego  Będą również słodkie frykasy w ogrodowej restauracji.

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY!

Zapraszamy,
Zespół Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego
e-mail: kalendarz@sibg.org.pl, tel. 534 994 578
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

