ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
8 października 2017 r.
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie

12.00 – 18.00
Program:
12.00-16.00 Tropiciele Zwierząt – UWAGA Zieloni Odkrywcy! To już ostatnia szansa na zdobycie pieczątki do
legitymacji. Grą terenową o zwierzętach kończymy sezon 2017. Przygotujcie się na poznawanie polskich zwierząt,
mieszkańców lasów, łąk, wrzosowisk, rzek, jezior, gór, wyżyn, miast i wsi. Zieloni Odkrywcy – tropiciele zwierząt
otrzymają na mecie gry mininagrodę. A tych najwytrwalszych, którzy będą mieli komplet pieczątek w legitymacji oraz
wszystkich sympatyków, zapraszamy na godz. 16.00 na wielki finał i uroczyste wręczenie nagród dofinansowanych
przez WFOŚiGW w Katowicach.
12.00 Warsztatowo – wszystkich miłośników zwierząt zachęcamy do udziału w warsztatach. Tworzyć będziecie swoje
własne papierowe, kolorowe minizoo. A zaprzyjaźnione z Ogrodem chorzowskie ZOO zapewni zainteresowanym
porcję wiedzy i ciekawostek na temat swoich mieszkańców.
12.00 Zielarium – zaprasza do przygotowania autorskiej mieszanki ziół i owoców zebranych i ususzonych latem.
W chłodne, jesienne wieczory nic tak dobrze nie rozgrzewa jak gorąca herbatka.
13.00-14.30 Prelekcje:
„5, 10, 15? Ile centymetrów mierzy szczeżuja?” – i czy szczwana szczeżuja strzyka śliską śliną? Na te pytania
z pewnością odpowie doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Klaudia Cebulska.
„Fauna Oceanu Atlantyckiego” – czy mieszkańcami oceanu są tylko ryby? O zwierzętach oceanicznych opowie
Agnieszka Sowa doktorantka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
13.00 i 15.00 ABC Końskiego Świata – „jaki koń jest, każdy widzi…” ale czy aby na pewno? Miłośnicy tych dużych
zwierząt dowiedzą się, jakie jest pochodzenie konia i poznają historię jego udomowienia. Dowiedzą się również,
gdzie koń ma kolano i czym jest kopyto. Będą też ciekawostki związane z behawiorystką, żywieniem i jeździectwem.
Dzieciom towarzyszyć będą klacz Delicja i kucyk Abu Zabi vel „Zabcio”. Dodatkowo, w godzinach 12.00-16.30 razem
ze Stajnią Zefir z Wyr zapraszamy na oprowadzankę na konikach (5 zł). Konie czekać będą na łące za budynkiem
głównym przy suchej rzece.
14.30 Tandemowe Trip Love – dwójka ludzi, pies, tandem i przyczepka… Co z tego może wyniknąć? Fascynująca
podróż do krainy lodu, która trwała 9 miesięcy, podczas której Klaudia Jadwiszczyk, Krzysztof Lewicki i Kadlook

pokonali 8 tysięcy kilometrów na rowerze. Nasi podróżnicy podzielą się swoimi opowieściami z czasu wyprawy
i opowiedzą o zwierzętach Północy.
15.00 Jesienne skarby Sośniej Góry – piesza wycieczka z przewodnikiem, na trasie której nie zabraknie znanych
i nieco rzadszych gatunków krzewów i drzew. Ich owoce przyciągają wzrok zarówno gości Sośniej, jak i jej
mieszkańców. Czemu służy ten mechanizm? Komu i do czego mogą się przydać? Dlaczego dojrzewają właśnie teraz?
Przyjdź na wycieczkę i odkrywaj jesienną przyrodę razem z nami!
16.00 Finał Zielonego Odkrywcy – najwytrwalszych uczestników naszych gier terenowych zapraszamy na uroczyste
wręczenie nagród dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach.

Ponadto:
Malowanie XXL – zwierzaki w dużym formacie będą czekać na pokolorowanie.
Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – to już ostatnie chwile na aktywne spędzanie czasu na zielonej łące.
Zabawki z recyklingu, ringo, rzutki i piłka nożna czekają na młodych sportowców.
Magnetyczne puzzle – zabawa dla dzieci i rodziców! Czy znacie te zwierzaki? Warto się sprawdzić.
Zgrana Rodzina – najlepszy rodzinny sposób spędzania długich, jesiennych wieczorów. Gry planszowe zawsze
świetnie się sprawdzają.
Kawiarenka w budynku głównym i przy placu zabaw – jesień zawitała również do kawiarenki, zapraszamy na
grzaniec owocowy i herbaciany, czekoladę na gorąco, domowe ciasto i rozgrzewającą, pyszną zupę.
Kiermasz rękodzieła – to już ostatni kiermasz na dziedzińcu w tym roku. Nadszedł czas, aby zrobić zapasy na zimę.
Nasi wystawcy zapraszają do zakupu ręcznie robionych bibelotów.
Wystawa fotograficzna „Władcy przestworzy – PTAKI” – jesienią z przyjemnością ogląda się zdjęcia zrobione
w ciepłe i słoneczne dni. Zapraszamy do oglądania zdjęć na dużym formacie rozstawionych wzdłuż alejek na Sośniej
Górze.

CZEKAMY NA WAS RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY!

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

