DZIEŃ PIORUNA
22 lipca 2017 r. (SOBOTA)
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie

15.00-22.00
Program:
15.00 Piorunem – trzeba się będzie spieszyć… czas ma ogromne znaczenie. Tym razem gramy na czas,
a kto szybszy i dokładniejszy, ten będzie miał większą satysfakcję na mecie Wszyscy uczestnicy gry
terenowej otrzymają mininagrodę dofinansowaną przez WFOŚiGW w Katowicach.
15.00 Warsztatowo – będzie lekko, delikatnie, ulotnie, eterycznie, ale i energetycznie. Każdy znajdzie
coś dla siebie, zarówno śpioch, jak i ranny ptaszek.
15.00-18.00 Fizyczne fascynacje – czyli warsztaty od pioruna do elektryczności przygotowali
edukatorzy z Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych.
15.00, 16.00, 17.00 Piecuch – bajtel Pioruna – warsztaty ślůnskij godki dlo bajtli. Skůnd wziyny sie
piecuchy? Czamu niý wolno polić harmoziami we piecu? Tego a inkszych rzeczy dowiycie sie na
warsztatach godki ślůnskij ze Piecuchami. Zaproszůmy wszyske bajtle i te wielge, i te małe.
16.00-18.00 Pokazy strażackie – co strażacy mają wspólnego z piorunami? Przekonamy się o tym
w trakcie pokazów. Doświadczeni strażacy opowiedzą również, jak uchronić się przed piorunami i jak
postępować, kiedy już nas porazi.
17.00 Wojskowe tajemnice Sośniej Góry – wycieczka z przewodnikiem po tajemniczych i rzadko
odwiedzanych miejscach Sośniej Góry, w których kiedyś stacjonowało wojsko. Dzieci będą miały okazję
zajrzeć do bunkra, zobaczyć okopy wojskowe, małpi gaj, garaże i nie tylko…
18.00 Blok filmowy – aby złapać chwilę oddechu i odpocząć po trudach gier i warsztatów, warto
zajrzeć do sali turkusowej i zanurzyć się w świat filmu.
19.00 Ognisko – letni, ciepły, wakacyjny wieczór nie może się obyć bez ogniska i piekących się na nim
kiełbasek. Zapraszamy wszystkich gości do wspólnego podtrzymywania ognia i konsumowania
ogniskowych pyszności już przygotowanych do zjedzenia lub upieczonych samodzielnie.
21.30 Pokaz laserowy z piorunami – a kiedy już zapadnie zmrok… odbędzie się wyjątkowy pokaz!
Przeniesiemy się w świat przestrzeni poprzecinanej wirującymi laserowymi płaszczyznami i tunelami.
Na tle mgły tańczyć będą promienie lasera, tworząc w synchronizacji z muzyką ruchome konstelacje
przestrzenne. Pokaz zapewni nam z całą pewnością piorunujące wrażenia.

Ponadto:

Magnetyczne puzzle – pioruny, chmury, tęcza, czyli wszystko to, co na niebie można zobaczyć
i co fascynuje nie tylko malarzy. A wszystko to w formie magnetycznej układanki.
Rodzina na kocu – goście regularnie nas odwiedzający wiedzą doskonale, że odpoczywanie na łące
w towarzystwie najbliższych jest świetnym relaksem. Polecamy go również naszym nowym
odwiedzającym.
Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – sportowa rozrywka dla całej rodziny. Piłka nożna to nie
wszystko, będą też skoki, biegi, tor przeszkód, rzut do celu, przeciąganie liny. Każdy sportowiec
znajdzie coś dla siebie.
Zgrana Rodzina – czas spędzony w gronie rodziny czy przyjaciół i z planszówkami, może być świetnym
urozmaiceniem letniego nicnierobienia. Będzie w czym wybierać i w co grać.
Kawiarenka w budynku głównym i przy placu zabaw – lody jak dawniej, pyszne ciasto, kawa, kiełbaski
upieczone lub do samodzielnego upieczenia na ognisku – to doskonałe co nieco dla wszystkich
łasuchów.
Kiermasz rękodzieła – nasi wystawcy postarają się, aby każdy znalazł coś dla siebie. Będzie zdrowo
i pięknie, smacznie i kolorowo, a najważniejsze, że wszystko wykonane własnoręcznie przez naszych
wystawców.
Wystawa fotograficzna „Władcy przestworzy – PTAKI” – zapraszamy do oglądania w plenerze
wielkoformatowych ptasich portretów.

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY!

Zapraszamy,
Zespół Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego
e-mail: a.dobrowolska@sibg.org.pl, tel. 534 994 578

