12:00 – 12:45 „Wędrówki owadów” - dla dzieci - dr Magdalena Dzięgielewska (parter WKŚiR,
sala 58)
ZABAWY I KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Fot. Maciej Czyżewski, http://commons.wikipedia.org

zaprasza na

III Zachodniopomorski „Dzień Owada 2012”
w ramach „Drzwi Otwartych” Wydziału
5 czerwca 2012 roku
ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin, www.agro.zut.edu.pl
PROGRAM
10:00 – 10:15
UROCZYSTE OTWARCIE - prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz - Dziekan WKŚiR

11:30 – 12:00 Konkurs wiedzy entomologicznej „Jaki to owad ?” - dla dzieci i młodzieży (parter WKŚiR, sala 58)
12:45 – 13:15 Ogłoszenie wyników konkursu „Jaki to owad?” (Aula)
13:15 – 14:00 Zawody lekkoatletyczne stawonogów (hol na parterze WKŚiR)
14:00 – 14:30 Konkurs „Przekładanie owadów z pojemnika do pojemnika” (hol na parterze
WKŚiR)
WARSZTATY
10:30 – 15:00 (zajęcia rozpoczynają się o: 10:30, 11:15, 12:50, 13:30, 14:15):







PREZENTACJA KIERUNKÓW STUDIÓW (hol na parterze WKŚiR):

• rolnictwo • technika rolnicza i leśna • ogrodnictwo • ochrona środowiska
• architektura krajobrazu • gospodarka przestrzenna
• gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych



„Tajemnicze związki w świecie kwiatów i owadów” - dla dzieci i młodzieży - Zakład
Botaniki i Ochrony Przyrody (ul. Słowackiego 17, II piętro).
„Bezpieczny wybuch wulkanu"” - dla klas 0-III - Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej
(ul. Słowackiego 17, parter).
„Barwne związki chemiczne” – dla młodzieży - Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej
(ul. Słowackiego 17, parter).
„Krótka historia o tym, jak woda skałę drążyła …” – dla dzieci i młodzieży - Zakład
Gleboznawstwa (ul. Słowackiego 17, I piętro).
„Metale pod mikroskopem” - Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
(ul. Papieża Pawła VI, parter).
„Skąd się bierze mleko w kartonach?” - Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
(ul. Papieża Pawła VI, parter).
„Budujemy domki dla owadów” - Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
(ul. Papieża Pawła VI, parter).

PREZENTACJE:
10:30 – 15:00

WYSTAWY:
10:15 – 17:00










żywych motyli egzotycznych – GOŚĆ SPECJALNY Jacek Pałasiewicz
z „MINISTERSTWA MOTYLI”
żywych owadów roślinożernych i drapieżnych
egzotycznych pajęczaków (ptaszniki, skorpiony, pająki)
roślin owadożernych
owadów na starych rycinach
modeli owadów 3D z Parku „OWADOGIGANT” w Lubnicy
ekspozycja florystyczna „Owady w kwiatach”
prac laureatów międzyszkolnego ogólnopolskiego konkursu pt. „Zaprzyjaźnij się z owadami”
Szczecin International School (Organizator)
sprzętu pszczelarskiego: Ewa i Olgierd Kustosz - Miody Przelewickie Produkt Tradycyjny;
Jerzy Grabski – Instruktor Pszczeli

 „Zioła wokół nas”- dla dzieci i młodzieży - Katedra Ogrodnictwa (ul. Słowackiego 17, parter)
 „Przystosowania roślin ozdobnych do życia w środowisku naturalnym” - dla dzieci
i młodzieży – Katedra Ogrodnictwa (Hala Wegetacyjna WKŚiR)
 „Prezentacja ciągników i maszyn rolniczych” - dla dzieci i młodzieży - Katedra Inżynierii
Systemów Agrotechnicznych oraz Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń
Technicznych (Hala Maszyn)
 ”Moje pasje” – prezentacje przygotowane przez studentów WKŚiR (ul. Słowackiego 17,
parter, I piętro).
KIERMASZE (hol na parterze WKŚiR)
10:00 – 15:00




żywych owadów i gablot entomologicznych z owadami egzotycznymi
produktów pszczelich
akcesoriów entomologicznych

WYKŁADY
11:30 - 12:00 „Jezioro Szmaragdowe – swoisty klejnot w koronie szczecińskiego
pływającego ogrodu” - dla młodzieży i dorosłych - Natalia Grzybkowska,
studentka kierunku Ochrona Środowiska WKŚiR (Aula)
12:00 – 12:45 „Rośliny owadożerne” - dla młodzieży i dorosłych - dr hab. inż. Jacek Wróbel,
prof. nadzw. (Aula)

KONTAKT
Magdalena Dzięgielewska tel. 91 449 63 74, e-mail: entomology@zut.edu.pl
Urszula Banaś-Stankiewicz, tel. 502 563 708, e-mail: Urszula.Banas-Stankiewicz@zut.edu.pl

