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15.09.2021 16:06 Natalia Salamon / ŁOT

18 września w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym obchodzić będziemy
Międzynarodowy Dzień Pandy Małej!

Tego dnia będziecie mieli okazję 3 krotnie obserwować pokazowe karmienie pand połączone
z treningiem medycznym ( 11:00, 13:00 – tu podamy tort i 16). Dodatkowo przygotowaliśmy
na ten dzień warsztaty z origami (prowadzone przez Polskie Centrum Origami) i carvingu
(rzeźbienie w warzywach i owocach).
Naszych zwiedzających prosimy o przybycie w strojach pandy małej – 10 najciekawszych
przebrań zostanie nagrodzonych sadzonkami bambusa wprost z hodowli Oaza-palmy –
najsłynniejszej tego typu szkółki w Polsce.
Szykujemy też dla Was grę terenową, w której wygrać będzie można pandzie gadżety. No i na
koniec najważniejsza informacja! 20% z ceny zakupu biletów tego dnia przekazanych będzie
na rzecz Red Panda Network – organizacji chroniącej te piękne zwierzęta w naturze.
Powstanie też kolejna rzeźba na terenie naszego zoo – zgodnie z tematem będzie to panda
mała.
20% z ceny biletów z tego dnia przekazana na Red Panda Network – organizacji chroniącej
pandy w naturze!
Gra terenowa – do wygrania gadżety z pandą
Warsztaty origami i carvingu
Nagrody dla najlepszych przebrań za pandę małą
Rzeźba pandy małej – wykonawca Michał Sobczak (jeden z kierowników w naszym ZOO a
prywatnie artysta rzeźbiarz)
3 pokazowe karmienia – g 11, 13 – tu tort i 16
Partnerzy Polskie Centrum Origami i hodowla Oaza-Palmy
Harmonogram:
10-16.30 - warsztaty origami (prowadzi Polskie Centrum Origami), gra terenowa (mapki z
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kartą pracy do pobrania w kasie), maski z pandą dla uczestników i możliwość zrobienia sobie
zdjęcia w ramce,
11 - karmienie i trening medyczny pand i spotkanie z opiekunem tych zwierząt
12 - warsztaty z carvingu,
12.45 - wybór najlepszych przebrań pandy i wręczenie upominków,
13 - tort dla pand połączony z pokazowym karmieniem i spotkanie z opiekunem tych
zwierząt,
16 - karmienie i trening medyczny pand i spotkanie z opiekunem tych zwierząt
w między czasie zależnie od dostępności/ pogody itp będzie powstawała drewniana rzeźba
pandy!
Zapraszamy!
Zoo Łódź ul. Konstantynowska 8/10 wejście od ulicy Krzemienieckiej
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