Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
w ramach Dnia Otwartego

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
zaprasza na

II Zachodniopomorski Dzień Owada 2011
8 czerwca 2011 roku
WKŚiR, ul. Słowackiego 17, Szczecin, www.agro.zut.edu.pl

godz. 10:00 - 17:00
10:00 – 10:15
UROCZYSTE OTWARCIE „II ZACHODNIOPOMORSKIEGO DNIA OWADA 2011”
/prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz - Dziekan WKŚiR/

WYSTAWY
10:15 – 17:00
 ekspozycja żywych owadów krajowych i egzotycznych oraz owadów społecznych
• ekspozycja egzotycznych pajęczaków (ptaszniki, skorpiony, pająki)
• kolekcja motyli dziennych
• kolekcja roślin owadożernych
• wystawa prac plastycznych pt. „Owady – sprzymierzeńcy człowieka” (I piętro WKŚiR)
• ekspozycje florystyczne „Domy owadów” i „Ludzie Owady”

WARSZTATY
10:15 – 14:30 Warsztaty „owadziego” origami – Hol na parterze WKŚiR (grupy zorganizowane obowiązuje rezerwacja, osoby
indywidualne bez rezerwacji: 10:15–11:15 dzieci 6-8 lat; 11:15–12:15 dzieci 9-12 lat; 12:30–13:30 młodzież 13-15
lat; 13:30–14:30 młodzież 16-18 lat)

ZABAWY I KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
11:00 – 11:45 Konkurs rysunku ulicznego na najpiękniejszego owada dla klas 0-III (parking WKŚiR, z tyłu budynku)
11:00 – 11:45 Konkurs wiedzy entomologicznej „Owadzi omnibus” dla gimnazjalistów i licealistów (I piętro, sala 151)
12.45 – 13:15 Ogłoszenie wyników konkursów: plastycznego „Owady – sprzymierzeńcy człowieka”, rysunku ulicznego
oraz wiedzy entomologicznej „Owadzi omnibus” (parter, Aula)
13:15 – 14:15 „Owadzie zawody lekkoatletyczne” (hol na parterze WKŚiR)

KIERMASZE (hol na parterze WKŚiR)
10:00 – 15:00
• produktów pszczelich oraz sprzętu pszczelarskiego – Gospodarstwo Pasieczne Ewa i Olgierd Kustosz - Miody Przelewickie;
Jerzy Grabski - Instruktor matek pszczelich
• książek o tematyce entomologicznej, ogrodniczej oraz ogólno-przyrodniczej
• akcesoriów entomologicznych

WYKŁADY
12:00 – 12:45 Wykład dla młodzieży i dorosłych „Plastyczność morfologiczna u owadów”, dr Maria Wolender (Aula)
12:00 – 12:45 Wykład dla dzieci „Świat oczami owadów”, dr Magdalena Dzięgielewska (parter WKŚiR, sala 58)

PREZENTACJA WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
10:30 – 15:00 (na zajęcia oznaczone* grupy zorganizowane obowiązuje rezerwacja, osoby indywidualne bez rezerwacji; zajęcia *
rozpoczynają się o: 10:30, 11:15, 12:50, 13:30, 14:15)
• „Świat roślin pod mikroskopem” dla dzieci i młodzieży - Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody (ul. Słowackiego 17, II piętro) *
• „Zabawne reakcje chemiczne” dla klas 0-III - Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej (ul. Słowackiego 17, parter) *
• „Dlaczego nie każda sól jest biała?” – dla młodzieży - Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej (ul. Słowackiego 17, parter) *
• „Odkrywanie skarbów przyrody nieożywionej” – dla dzieci i młodzieży - Zakład Gleboznawstwa (ul. Słowackiego 17, I piętro) *
• „Dlaczego zioła pachną?” dla dzieci i młodzieży – Katedra Ogrodnictwa (ul. Słowackiego 17, I piętro)
• „Jak działa silnik?” dla dzieci i młodzieży – Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych (ul. Papieża Pawła VI, parter) *
• „Wędrówki przez dżunglę i pustynię” dla dzieci i młodzieży - Hala Wegetacyjna WKŚiR
• „Historia rozwoju techniki rolniczej” dla dzieci i młodzieży - Hala Maszyn Instytutu Inżynierii Rolniczej WKŚiR
KONTAKT
Organizacja: Magdalena Dzięgielewska, Urszula Banaś-Stankiewicz, tel. 502 563 708
e-mail: Urszula.Banas-Stankiewicz@zut.edu.pl
SPONSORZY:

1

