2013 metų geguţės mėnesį pasaulyje antrą kartą vyksta Augalų Ţavadienio renginys, kuriuo siekiama kuo daugiau
ţmonių įtikinti augalų svarba ir įvairiapuse jų tyrimų reikšme (http://www.plantday12.eu). Šiais metais renginyje
dalyvauja 54 valstybės, kuriose 639 institucijos organizuoja 895 įvykius.
Lietuvoje Augalų Ţavadienio programą Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Šeduvoje, Panevėţiuke, Visagine ir
Kėdainių raj. įgyvendina 21 institucija, vyks 15 renginių. Nacionalinis renginio koordinatorius VDU Kauno
botanikos sodas, kuriame geguţės 17 d. vyks didţioji renginio programos dalis:

VDU Kauno botanikos sodas (Ž. E. Žilibero 6)
Programos pavadinimas: „Augalų stebuklai“
Programos dalis
Renginio atidarymas

Laikas
11-11:30 val.

18-21 val.

Programos turinys, partneriai
Lietuvos Respublikos Seimo narė Orinta Leiputė, Aleksoto seniūnė
Liukrecija Navickienė, kiti svečiai
Vaikų ir moksleivių grupių meninė programa:
 Kauno lopšelis darţelis „Vaidilutė“: „Princesės fleita“
 Kauno Šančių lopšelis darţelis: „Gėlių pasaka“
 Kauno lopšelis darţelis „Girstutis“ (3 šokiai)
 Kauno Tirkiliškių lopšelis darţelis: „Ţiedų pūga“
 Kauno Šv. Pranciškaus vid. m-los mokinių meninė programa
Orientacinis ţaidimas „Paţink augalus botanikos sode“
Eisena „Gėlių paradas“ ir „Ţaliojo vikšro“ gimtadienis su „Volfas
Engelman“ siurprizu
Parke:
 Orientacinis ţaidimas „Paţink augalus botanikos sode“II lygis
 Medţių rievių paslaptys
Rūmuose:
 Augalų priešai (mikroskopijos laboratorija)
 Senojo botanikos sodo muziejaus ir herbariumo lobiai; „Gyvybės
kapsulės“ (sėklų pasaulyje)
 Gyvasis kampelis
Prieš sceną:
 Interaktyvių mokslo eksperimentų miestelis „Pamatyk kitaip“
 Vaistiniai ir prieskoniniai augalai (KMAIK)
 Europos savanorių tarnyba Lietuvos saugomose teritorijose
Augalai ir menas (prie scenos iš kairės):
 „Septyni Baltijos sodai: augalų daţų alchemijos laboratorija
 Ebrew menas
 Gyvųjų gėlių paveikslai (Tarp gėlių)
 „Augalų motyvai: ododailė ir tekstilė “
Oranţerija: Egzotiniai drugelių šou
Teminės ekskursijos botanikos sode
Rododendrų pasaulis
Gervių uogos
Gražuolės tulpės ir jų kaprizai
Egzotiniai oranžerijų lobiai.
Augalai sveikatai ir maistui ir (su degustacija).
Senojo botanikos sodo muziejaus ir herbariumo lobiai
Invaziniai augalai: naujo Sosnovskio barščių naikinimo metodo
demonstracijos
Scenoje: koncertas, folkloro šokių programa

Maţiausiems

11:30-13 val.

Mokykloms

13-17 val.

Visiems kas netingi

14-17 val.

21-23 val.

Neįprastų spalvų naktis, arbatų degustacija, egzotinių drugelių šou

18 val.
Koncertinė
pertrauka
Spalvų naktis
oranţerijoje

Renginio VDU Kauno botanikos sode Partnerių programos
Institucijos pavadinimas: TIRKILISKIŲ LOŠELIS-DARŢELIS
Programos pavadinimas „Ţiedų pūga“
Renginio anonsas: Gėlių ţiedelius maţieji dţiugins skambiomis dainelėmis. Šiltą vėjelį pakvies kartu sušokti linksmą gėlių šokį.
Šventinę nuotaiką kurs puošdami medelius ant drobės pieštais piešinėliais.
***
Institucijos pavadinimas: JAUNIMO SAVANORIŠKOS VEIKLOS CENTRAS "DAINETA"
Renginio anonsas: Septyniuose Lietuvos regioniniuose parkuose ir Kauno botanikos sode dirbančių Europos savanorių tarnybos
savanorių komanda pristatys regioninių parkų veiklas aplinkos apsaugos, ir ypač - retų Lietuvos augalų išsaugojimo srityse.
***
Institucijos pavadinimas: KAUNO JUOZO GRUŠO MENO VIDURINĖ MOKYKLA
Programos pavadinimas “Pasveikinkim vieni kitus”
Renginio anonsas: Renginio metu bus tęsiamas ir pristatomas mokykloje pradėtas šaltosios batikos kūrinys “Augalų Ţavadienis”,
kuriamas Botanikos sodo augalijos spalvų ir formų motyvais. Bus gaminamos atmintinės ir uţrašų knygelės, papuoštos sode
pamatytų augalų grafiniais atvaizdais.
***
Institucijos pavadinimas: "KAUNO LOPŠELIS – DARŢELIS „GIRSTUTIS“
Programos pavadinimas “Gėlių karuselė“
Renginio anonsas: Augalų ţavadienį darţelinukai sveikins pavasariniais šokiais, puoš sodo takelius vaikų piešiniais kreidelėmis,
kurs šventinę nuotaiką tvenkiniams, susipaţins su dar nepaţįstamais augalais.
***
Institucijos pavadinimas: KAUNO LOPŠELIS-DARŢELIS „VAIDILUTĖ“
Programos pavadinimas “Princesės fleita“
Renginio anonsas: Vaikai kartu su pavasariu dţiaugsis atgimusia gamta, kalbins upelį, gėles, medţius ir sodins iš sėklyčių išaugintus
ţolynėlius.
***
Institucijos pavadinimas: KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŢINERIJOS KOLEGIJA
Programos pavadinimas Vaistiniai ir prieskoniniai augalai
Renginio anonsas: Pristatomi vaistiniai ir prieskoniniai augalai, jų taikymas, ţaliavos ir produktai. Arbatų degustacija ir aliejų kvapų
testavimas.
***
Institucijos pavadinimas: VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
Programos pavadinimas Augalai ir jų ligos
Renginio anonsas: Augalų ţavadienio dalyviai turės galimybę sulaukti išsamių Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Ţemės
ūkio ministerijos specialistų konsultacijų augalų dauginamosios medţiagos, fitosanitarijos, augalų apsaugos ir trąšų klausimais
***
Institucijos pavadinimas: VšĮ "MEDA PROJECT"
Programos pavadinimas Socialinis neformalaus ugdymo projektas "Ebru menas - tapymas ant vandens"
Renginio anonsas: Vandens, garsų ir spalvų sintezė suţavės kiekvieną, kuris stebės unikalų, karališką EBRU meną. Nuostabaus
groţio gėles vandens paviršiuje natūraliais augaliniais daţais kurs socialinio neformalaus ugdymo projekto "Ebru menas - tapymas
ant vandens" vaikai. Taip pat visus atėjusius dţiugins jauki aplinka ir gyva muzika. Lauksime visų geguţės 17 d. Kauno botanikos
sode.
Daugiau informacijos rasite:
http://www.plantday12.eu/lithuania.htm#
http://botanika.vdu.lt/?page_id=5292

