
 

DZIEŃ DZIECKA połączony z PreIndustriadą 

28 maja 2017 r. 

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie 

12.00 – 18.00 

Program: 

12.00 Rodzinna krzyżówka PreIndustrialna – to będzie nie lada wyzwanie dla małych i dużych, bo wszyscy będą 

musieli wysilić zarówno mięśnie nóg, jak i szare komórki. Rozgrzane nogi to konieczność, gdyż tym razem gra 

terenowa ciągnie się od bramy głównej Ogrodu Żółtego przy ul. Sosnowej 5 przez Fiołkową Górę do wapienników 

przy ul. 15 Grudnia (Ogród Czerwony). Szare komórki zaś zdecydowanie przydadzą się do odgadywania haseł tej 

przedprzemysłowej krzyżówki. Na śmiałków, którzy ten trud podejmą, będą czekały mininagrody ufundowane przez 

WFOŚiGW w Katowicach. Aby ułatwić poruszanie się pomiędzy poszczególnymi częściami Ogrodu, informujemy,  

że krzyżówka jest dwustronna, czyli można ją rozpocząć i zakończyć bądź na Sośniej, bądź przy wapiennikach. 

Atrakcje zlokalizowane przy ul. 15 Grudnia w Mikołowie-Mokrem (Ogród Czerwony): 

12.00-17.00 Zwiedzanie wapienników i kamieniołomu – co pół godziny przewodnicy z Miejskiej Placówki 

Muzealnej w Mikołowie zapraszają wszystkich chętnych na nie lada atrakcje, czyli zwiedzanie wnętrz wapienników 

oraz podziwianie kamieniołomu z tarasu widokowego.  

12.00-18.00 PreIndustrialne atrakcje – grupa LORICAMOS pokaże i nauczy, jak w czasach zamierzchłych 

skręcano powrozy, odlewano cynę, trudniono się płatnerstwem oraz łucznictwem, a zespół FRAUCYMER zaprosi 

chętnych do udziału w dawnych zabawach i tańcach. Członkowie Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego 

zapewnią małym eksploratorom świetną zabawę, gdyż będzie można zostać poszukiwaczem… metalu.  

O podniebienia strudzonych wędrowców zadba CONVIVUM, serwując przysmaki kuchni dawnej! 

13.00-15.00 Pszczelarium – pszczelarstwo to zajęcie stare jak świat, więc nie mogło go zabraknąć podczas 

PreIndustraidy. Na czym polega praca pszczelarza będzie się można przekonać osobiście, a zajęcia przy ulach 

poprowadzą pszczelarze z Pasieki Edukacyjnej „Skrzydlaci Przyjaciele”. W trakcie zajęć obowiązują stroje z długimi 

rękawami i nogawkami, a osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych. 

Atrakcje zlokalizowane przy ul. Sosnowej 5 w Mikołowie-Mokrem (Ogród Żółty): 

12.00 Warsztatowo – każde dziecko wie, że najlepsze są zabawki, które zrobiło się samemu i na tym właśnie 

będzie opierał się warsztat, w czym pomagać będą nasi edukatorzy. A na małych miłośników przyrody będzie czekał 

kącik ogrodnika. Zielarium również zaprosi wszystkich chętnych w swoje progi, aby stanąć do zabawy z ziołami 

Edukatorzy Polskiej Akcji Humanitarnej przybliżą dzieciom życie ich rówieśników z innych zakątków świata,  

a przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego z Katowic opowiedzą o warzywach i owocach oraz ich znaczeniu w życiu 

dziecka. Ciekawy i pełen atrakcji warsztat przygotują edukatorzy z Fundacji Centrum Terapii i Rozwoju Skarb, 

zadziwią dzieci tym, jak można pomysłowo i ekologicznie spędzać wolny czas. 

 

 



 
12.00 Harce na łące  – cymbergaj, piłka nożna, malowanie XXL, kreda, atrakcje wodne, rzut do celu i wiele innych 

zabaw plenerowych rozkręci naszych małych bohaterów i da im możliwość wykazania swojej kreatywności  

i pomysłowości. 

13.00 Bastion Bajtle – zaprasza na nie lada atrakcję dla małych i dużych  O każdej pełnej godzinie będzie 

możliwość udziału w zabawach na macie: „Kto pierwszy”, „Walki taczek”, „Przeciąganie liny”, a w międzyczasie 

odbywać się będzie rodzinne trenowanie, luźne kulanki i toczenie pojedynków w ramach BJJ, czyli brazylijskiego  

jiu-jitsu. 

14.00 Odkrywanie wojskowych tajemnic Sośniej Góry – to ekscytująca wyprawa z przewodnikiem dla 

najmłodszych, która przeniesie dzieci do czasów, kiedy na Sośniej Górze stacjonowało wojsko, którego zadaniem 

była obrona zbiornika goczałkowickiego. Poznamy podstawowy ekwipunek żołnierza, odwiedzimy najbardziej 

strategiczne miejsca Sośniej Góry, z których korzystali żołnierze: schrony, okopy wojskowe, małpi gaj, garaże i nie 

tylko…       

16.00 Film „Rok w puszczy” – ten film to realizowane z ukrycia ujęcia, które pozwalają z bliska przyglądać  

się przyrodzie od jej wiosennego rozkwitu, przez letnią bieganinę, poprzez jesienne uspokojenie do zimowej walki  

o przetrwanie (34 min). 

Ponadto:  

Trening biegowy – o godzinie 9.00 poprowadzi go nasz edukator Łukasz Fuglewicz, który jest ambasadorem 

Festiwalu Biegów w Krynicy. W ramach treningu rozgrzewka z rozciąganiem, bieg, pieszobieg.  

Uwaga! Trening  o charakterze amatorskim! 

Magnetyczne puzzle – tematycznie powiązane ze świętem magnetyczne puzzle, które pewnie sprawią trochę 

kłopotu, ale zapewne i satysfakcji, gdy się je ułoży. 

Zgrana Rodzina – Dzień Dziecka bez rozegrania gry planszowej się nie liczy! Zapraszamy całe rodziny do wspólnej 

zabawy! 

Kawiarenka w budynku głównym i przy placu zabaw – w tym szczególnym dniu nie można pociechom 

odmówić słodkości w postaci ciasta czy lodów. Niech każdy z opiekunów weźmie to pod rozwagę  

Kiermasz rękodzieła – czyli hand made w ogrodowym wydaniu, tym razem szczególnie dedykowane naszym 

milusińskim. 

EkoBazar – w nieco innej odsłonie, gdyż będzie to promocja, a także degustacja potraw i produktów regionalnych 

oraz tradycyjnych zorganizowana w ramach proekologicznej imprezy „Energia dla zdrowia”. 

Wystawa fotograficzna – niezmiennie nas zadziwiają i wprawiają w zachwyt, czy to w naturze, czy na 

wielkoformatowych fotografiach  - mowa o ptakach – władcach przestworzy.  

Wszystkich chętnych zapraszamy już w sobotę 27 maja w godz. 12-20 na Sośnią Górę, gdzie odbywać się będzie 

„Energia dla zdrowia” – impreza organizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Mikołów – 

szczegóły imprezy na www.facebook.com/events/1114392238666265/. 

 

BĘDZIE KOLOROWO, BĘDZIE EDUKACYJNIE,  

A PRZEDE WSZYSTKIM EKOLOGICZNIE!  

http://www.facebook.com/events/1114392238666265/

