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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIORÓŻNORODNOŚCI 

18 maja 2014 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie 

12.00 – 18.00 

 

 

Program: 

 

12 – Bioróżnorodny świat – rodzinna gra terenowa to już stały punkt „świąt ogrodowych” cieszący się dużym 

zainteresowaniem wśród uczestników. Tym razem uczniowie Gimnazjum nr 1 z Czechowic-Dziedzic poprowadzą 

zabawę związaną z różnorodnością biologiczną – będą  nagrody i kolejna pieczątka do zdobycia!  

13 – Kącik Ogrodnika – kolejna porcja dobrych rad dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak prawidłowo 

sadzić i siać roślinki – a cała zabawa w towarzystwie naszego wyjątkowego Pana Ogrodnika;  

14 – Fascynujący świat w skali mikro – zajęcia z wykorzystaniem mikroskopów. Jak wyglądają zarodniki 

paproci, zarodnie mchu czy pręciki kwiatów? – tego wszystko i wiele innych ciekawostek będą mogli dowiedzieć 

się uczestnicy zajęć; 

14 – Na sportowo – gry i zabawy na świeżym powietrzu z chustą Klanza oraz wiele zaskakujących zadań 

sportowych będzie czekało na wszystkich śmiałków;  

15 – Bioróżnorodne kino – projekcja filmu pt. „Bioróżnorodność wokół nas” dzięki uprzejmości Fundacji Ziemia    

i Ludzie;  

16 – Dziadki Dziatkom – zapraszamy dziadków i babcie do wspólnego czytania ich kochanym wnukom.            

Do wygrania ciekawe książki oraz dumne spojrzenie własnego wnuczka. Dziadkowie mogą się zgłaszać do 16 

maja 2014 r. telefonicznie: 534 994 578 bądź e-mailowo: kalendarz@sibg.org.pl Liczba nagród ograniczona! 

17 – Malowanie twarzy – pszczółki, biedronki czy motyle, a także wszystko, na co tylko wyobraźnia pozwoli. 

nasza edukatorka zaprasza wszystkich chętnych do zmiany wizerunku; 
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Ponadto: 

 

 Warsztaty edukacyjne – z okazji zbliżającego się Dnia Matki dzieci będą mogły samodzielnie wykonać 

ekologiczne upominki dla kochanych mam; 

 Zbiórka elektrozłomu – czyli akcja „Zamień elektro-Odpady na Kulturalne Wypady”. Za oddanie 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie można otrzymać bilet do kina, teatru, na basen 

czy też fitness. Szczegóły na stronie: www.sibg.org.pl/ekobazar/konkursy-akcje-ekologiczne; 

 EkoBazar – na parkingu pod Sośnią Górą będzie okazja do zakupu artykułów spożywczych                      

z certyfikatami, m.in. pieczywo, warzywa, owoce, nabiał, wędliny itp.;  

 Kącik zabaw edukacyjnych – najmłodsi pod opieką rodziców oraz animatorów będą mogli korzystać       

z kącika zabaw, gdzie będą ekologiczne zabawki, kolorowanki, rebusy i in.;  

 Kiermasz ekologiczny – na głównym dziedzińcu będzie odbywał się kiermasz ekologicznych produktów 

spożywczych oraz rękodzieła; 

 Kawiarenka – na dziedzińcu Centrum Edukacji będzie można zjeść domowy obiad, skosztować 

tradycyjnego śląskiego kołocza i napić się wybornej kawy. 

 

 

 

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY! 

 

 

 

 

Kontakt: 

Kierownik Pracowni Śląski Kalendarz Ekologiczny 

Marzena Osmalak 

e-mail: m.osmalak@sibg.org.pl 

tel. 534 994 578 

 


