ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1 maja 2017 r. (poniedziałek)
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie
12.00 – 18.00
Program:
12.00 Radiowa gra terenowa – tradycyjnie już wraz z nadejściem majówki gościmy na Sośniej Górze Mikołowski
Klub Krótkofalowców SP9PKS. Nasi goście poprowadzą grę terenową „I ty możesz zostać krótkofalowcem”,
w czasie której uczestnicy odwiedzą stanowiska przedstawiające aspekty krótkofalarskiego hobby, takie jak
łączność foniczną, telegrafy, namierzanie stacji i in. Za ukończenie gry przybita zostanie pieczątka do legitymacji
Zielonego Odkrywcy. Uczestnicy nagrodzeni zostaną również certyfikatami oraz upominkami.
Dzieci, którym gra się spodoba, niech zapamiętają: „ I ty możesz zostać krótkofalowcem”
12.00 Warsztatowo – czy bawiąc się, można chronić środowisko naturalne? Nasi wolontariusze pomogą
odpowiedzieć na to pytanie wszystkim dzieciom. Na warsztaty kreatywne zapraszamy najmłodszych i tych
trochę starszych, aby stworzyli swoje małe dzieła sztuki.
12.00 Zielarium – zapraszamy na warsztaty zielarskie, gdzie będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy
o tych nieco zapomnianych darach natury. Chatka pełna ziół znajduje się w pobliżu placu zabaw.
13.00 Rodzina na kocu – zielona łąka, koc, kosz pełen pyszności oraz towarzystwo najbliższych – tyle wystarczy,
by miło spędzić czas w ogrodzie. Dla urozmaicenia proponujemy książki z naszej akcji pn. „Książka z kawką”,
dostępne nieodpłatnie w kawiarence, lub wypożyczenie gry planszowej od Zgranej Rodziny.
13.30 Prelekcje:
„Życie na torach… – namiastka przyrody i dowód siły roślin” – o życiu roślin w niesprzyjających warunkach
opowie nasza edukatorka, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego Agnieszka Hutniczak;
„Na ratunek bałtyckim morświnom, czyli dlaczego warto chronić przyrodę” – o świecie tych fascynujących
waleni i ich ochronie opowie Agnieszka Sowa doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
14.00 Pszczelarium na Sośniej – od godziny 13.00 będzie można podejść do stanowiska Pasieki Edukacyjnej
„Skrzydlaci Przyjaciele” i zobaczyć pszczoły pod mikroskopem (binokularem), zapoznać się ze sprzętem
pszczelarskim, obejrzeć plastry wosku, a także przymierzyć strój pszczelarski i zajrzeć przez szybkę do ula
obserwacyjnego. O 13.45 ruszą zapisy na warsztat, w którym może wziąć udział 30 osób, dlatego decyduje
kolejność wpisywania się na listę. Pierwszeństwo mają dzieci, a osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką
dorosłych. W trakcie zajęć obowiązują stroje z długim rękawem i długimi nogawkami.
14.30 Losowanie nagród – wśród uczestników gry terenowej zostaną rozlosowane dodatkowe upominki
od Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców.
15.30 Ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego „Wiosenne smaki” i wręczenie zwycięzcom nagród, które
dofinansował WFOŚiGW w Katowicach.
16.00 Film „Mały alczyk wielka sprawa” – projekcja filmu (50 min), który pokazuje piękno arktycznej przyrody
i ludzi badających jej przemiany. Historia małego ptaszka alczyka jest ilustracją ogromu zjawisk zachodzących
w tym obszarze świata.
17.30 Losowanie nagród – drugie losowanie upominków od Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców wśród
uczestników gry terenowej.

Ponadto:
Wystawa fotograficzna „Władcy przestworzy – PTAKI” - od 2 kwietnia w naszym Ogrodzie (w części na Sośniej
Górze) można zwiedzać nową plenerową wystawę. Jak sama nazwa wskazuje, jej głównymi bohaterami tym
razem – po owadach, żubrach, grzybach, ogrodach świata… – są nasi latający przyjaciele.
Program SOTA – jedna z aktywności krótkofalarskich polegająca na połączeniu radia z turystyką górską. SOTA –
Summit on the Air, czyli szczyty w eterze. Krótkofalowcy, odwiedzając szczyty górskie, aktywują
je, przeprowadzając z nich łączności. Prowadzona jest rywalizacja i statystyka tzw. aktywatorów i łowców
szczytów. Więcej informacji na www.sota-sp.iq24.pl
Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli rzut do celu, piłka nożna, rodzinny
bieg w workach i inne atrakcje. Będzie również głośno i kolorowo z chustą Klanza.
Układanka magnetyczna – puzzle to jest to, co dzieciom sprawia wiele radości. Będzie można sprawdzić się
w nowych magnetycznych układankach.
Kącik Zabaw – na najmłodszych uczestników świąt ekologicznych będzie czekało małe królestwo
bezpiecznej zabawy.
Zgrana Rodzina – dobrze znana ogrodowym gościom Rodzina zaoferuje wiele plansz do wyboru i koloru.
Kawiarenka w budynku głównym i przy placu zabaw – zaoferuje świeżą i aromatyczną kawę, herbatę oraz inne
przysmaki. Będzie również małe co nieco dla większych łasuchów.
Kiermasz rękodzieła – na głównym dziedzińcu odbywał się będzie kiermasz rękodzieła, będzie również
możliwość zakupienia oryginalnych cudeniek.

Zapraszamy również w kolejnych dniach, tj. 2 i 3 maja od 12.00 do 16.00., podczas których odbywać
się będą zabawy na łące i warsztaty kreatywne.
Zgrana Rodzina 2 maja zaprasza na turniej gier planszowych „Kod Faraona” – atrakcyjne nagrody
czekają 
Zachęcamy do zabrania ze sobą kocy i koszyków piknikowych i spędzenia majówki na trawie
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY!

Zapraszam,
Sylwia Prusko
kierownik Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego
e-mail: s.prusko@sibg.org.pl, tel. 534 994 578

