
 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PTAKÓW 

8 kwietnia 2018 r. 

12.00–18.00 

 

Program: 

12.00 Ptasie BinGo! – wraz z pierwszym tegorocznym świętem rusza całoroczny konkurs  

z cyklu „Zielony Odkrywca”, czyli zestaw gier terenowych, w których udział mogą wziąć całe rodziny,  

ale to najmłodszych zapraszamy po odbiór legitymacji Zielonego Odkrywcy  

i zachęcamy do ruszenia w teren, aby obserwować ptaki i zdobyć BinGo (regulamin konkursu na: 

www.obmikolow.robia.pl/uploaded2/KALENDARZ/konkursy/regulaminy%202018/Zielony_Odkrywca.pdf).  

 

12.00 Warsztatowo – najmłodszych zapraszamy do udziału w warsztatach, gdzie będzie można kreatywnie, 

kolorowo i w dobrym towarzystwie spędzić czas oraz wykonać różnorakie prace. Będzie coś dla młodych 

ogrodników oraz miłośników ptasich zabawek i ozdób. Zapraszamy również na warsztaty prowadzone 

przez edukatorów ze śląskiego ZOO w Chorzowie. 

 

12.00 Magnetyczne ptaki – to propozycja dla lubiących układać puzzle. Tym razem będzie to ptasia 

magnetyczna układanka. 

 

12.00 Zielarium – zapraszamy na warsztaty kreatywne do chatki pełnej ziół. Znajduje się ona w pobliżu 

placu zabaw. Miejsce to jest pełne cudownych aromatów, suszonych roślin leczniczych, mikstur, odwarów, 

przypraw, naturalnych kosmetyków – warto tam zajrzeć. 

 

12.00-14.00 Dzikie Pszczoły – pszczelarze z Pasieki Edukacyjnej „Skrzydlaci Przyjaciele” poprowadzą przy 

ulach na Sośniej Górze warsztaty dla dzieci. Będzie można zajrzeć do ula, zobaczyć pszczołę pod 

mikroskopem, pomalować domek dla murarek i posadzić miododajną roślinę. Osoby niepełnoletnie muszą 

być pod opieką dorosłych. Prosimy o zabranie stroju z długim rękawem. 

 

12.00 Wystawa obrazów – Michał Molicki to artysta, który ukochał sobie ptaki. Zapraszamy do obejrzenia 

wystawy jego obrazów, rzeźb i figurek w holu budynku głównego. Na dziedzińcu, podczas kiermaszu, 

będzie można zakupić jego prace. 

 

13.00 „Rozmowy o ptakach” – zapraszamy do sali turkusowej na prelekcje prowadzone przez znawców  

i miłośników ptaków, którzy przybliżą świat naszych skrzydlatych bohaterów święta. Rozmowy o ptakach 

zakończymy przedpremierowym pokazem pilota serialu „Birdwatchers: Poland”. Serial opowiada pośrednio  

o ptakach, przede wszystkim jednak traktuje o pasjonatach amatorach, fotografach przyrody i naukowcach, 

którzy interesują się ptakami. Realizowany jest od czerwca 2017 roku w całej Polsce, od Karpat przez 

Polesie, Podlasie po Pomorze. 



 
 

13.30 i 15.30 Zaadoptuj budkę – w ramach akcji edukacyjno-ekologicznej zostaną rozdane budki lęgowe 

dla ptaków. Szczegóły, na jakich zasadach można otrzymać od nas budkę, podane zostaną w trakcie święta 

(liczba budek ograniczona!). 

 

16.00 Film „Kraina 1000 bocianów” (czas projekcji: 45 min). Film obejrzymy dzięki uprzejmości Polskiego 

Towarzystwa Ochrony Ptaków. 

 

17.00 Akcja zawieszenia budki lęgowej – gdzie, kiedy, z której strony drzewa, na jakiej wysokości? To tylko 

niektóre z pytań, na które znajdziemy odpowiedź podczas prelekcji poprzedzającej wspólne zawieszanie 

budki lęgowej na terenie ŚOB. 

 

Ponadto:  

 

Rodzinna Strefa  Zabaw – po zimowej przerwie wskazany jest wzmożony ruch na świeżym powietrzu, czyli 

piłka nożna, rzut do celu, tor przeszkód – co tylko dusza zapragnie. Na polanie przed budynkiem 

głównym czekać będą na chętnych nasi wolontariusze, którzy pomogą spożytkować nadmiar energii. 

 

Kiermasz rękodzieła – wraz z rozpoczęciem nowego sezonu imprez plenerowych rusza również kiermasz. 

Zapraszamy na zakupy ręcznie robionych ozdób, bibelotów, biżuterii oraz naturalnych i zdrowych 

produktów spożywczych. 

 

Zgrana Rodzina – zaprasza wszystkich do świata gier planszowych. W tym roku również będą nam 

towarzyszyć i umilać czas, pokazując, jak świetna może to być zabawa dla całej rodziny!  

 

Kawiarenka  – zaoferuje świeże i aromatyczne kawy i herbaty oraz inne kawiarniane przysmaki; będzie 

również małe co nieco dla większych łasuchów. 

 

Konkurs plastyczny – przypominamy, że do 9 kwietnia można nadsyłać prace na konkurs plastyczny z okazji  

Dnia Ziemi. Szczegóły konkursu na stronie Ogrodu: http://www.obmikolow.robia.pl/konkursy,i2031.html. 

Zachęcamy do udziału, nagrody czekają! 

 

Plenerowa wystawa fotograficzna „Władcy przestworzy – PTAKI” – zapraszamy do oglądania 

wielkoformatowych fotografii z ptakami w roli głównej. To już ostatni moment, ptasie portrety można 

oglądać do 15 kwietnia br. 

 

 

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY! 

 

Zapraszamy, 

Zespół Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego 

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


