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Dzien dziecka
,

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla naszych czytelników i ich pociech 
specjalny dodatek, w którym znajdziecie m.in. propozycje spędzenia wolnego czasu 
w gronie rodzinnym, zestawienie książek dla najmłodszych i młodzieży czy edukacyjne 
porady. Tym "prezentem" pragniemy wywołać na waszych twarzach uśmiech i liczymy 
na to, że 1 czerwca ten uśmiech rozpromieni również twarze waszych pociech. Bo - jak 
mawiał Janusz Korczak - "kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Książka dobra na wszystko!
Z okazji zbliżającego się 

Dnia Dziecka przygotowali-
śmy dla Was zestawienie naj-
ciekawszych - naszym redak-
cyjnym zdaniem - książek dla 
dzieci i młodzieży.

"Potteromaniakom" poleca-
my ilustrowaną edycję czterech 
pierwszych części przygód nie-
zwykłego czarodzieja i jego przy-
jaciół z Hogwartu wydawnictwa 
Media Rodzina. Jim Kay stworzył 
naprawdę fantastyczną oprawę 
graficzną do pełnych magii po-
wieści J.K.Rowling. Doskonałym 
uzupełnieniem kolekcji dla na-
stoletnich fanów Harry'ego Pot-
tera będą też pozycje: "Quidditch 
przez wieki" oraz "Fantastyczne 
zwierzęta i jak je znaleźć".

Dziewczynki zachęcamy do 
sięgnięcia po rekomendowaną 
przez National Geographic serię 
"Nela - mała reporterka". Dzięki 
niej nauczycie się odczytywać 
mapy, odkryjecie nieznane lądy, 
poznacie różne gatunki zwierząt 
czy zwyczaje plemion. Warto do-
dać, że w książkach umieszczono 
specjalne kody, za pomocą któ-
rych można oglądać np. filmiki z 
wypraw małej bohaterki. Wśród 
proponowanych tytułów znaj-
dziecie m.in. "10 niesamowitych 
przygód Neli", "Nela na 3 konty-
nentach", "Nela i tajemnice świa-
ta", "Nela na tropie przygód", "Śla-
dami Neli przez dżunglę, morza i 
oceany", "Nela i tajemnice ocea-
nów", "Nela i skarby Karaibów".

Na naszej liście bestsellerów 
wysoko plasuje się również wzru-
szająca "Strażniczka słońca" (Wy-

dawnictwo Literackie) autorstwa 
norweskiej pisarki - Mai Lunde ze 
wspaniałymi ilustracjami Lisy Ai-
sato. Dodajmy, że to nie pierwszy 
"majstersztyk" tego duetu. Kto 
czytał "Śnieżną siostrę" ten wie, 
czego się spodziewać: emocji, 
mądrego przesłania, refleksji i 
iście literackiej uczty.

Ranking zamyka niewielkich 
rozmiarów pozycja "O dziew-
czynce, która chciała ocalić 
książki". Jeśli tak jak Anna chcesz 
dowiedzieć się, co dzieje się z 
niektórymi z nich, dlaczego zni-
kają i czy można je uratować, 
koniecznie zapytaj w bibliotece 
lub w księgarni o ten tytuł. Autor: 
Klaus Hagerup, ilustracje: Lisa Ai-
sato. 
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Dzień dziecka
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KONKURS!
Witajcie!
 
Może by tak wyrwać się wreszcie z domu i ruszyć przed siebie? Spędźcie czas na świeżym 

powietrzu, w otoczeniu bliskich, rodziny i... ukochanych czworonogów :)
 
Minieuroland Kłodzko zaprasza w niedzielę 30 maja 2021 do udziału w całodniowej 

zabawie pn. „Psim Tropem”. Główną atrakcją wydarzenia będzie wyjątkowy pokaz psich sztuczek, 
w wykonaniu Aleksa Borysewicza, finalisty popularnego show „Mam Talent” i jego pięciu niezwykłych 
psów. W czasie występów spośród dziecięcej widowni zostaną wyłonieni ochotnicy, którzy wezmą 
w nich czynny udział i pod okiem specjalistów wcielą się w psich trenerów.   

 
Goście będą mieli okazję zapisać swojego pupila do konkursu psiej piękności, otrzymają bezpłatne 

porady dotyczące zachowania psów, a podczas zabawnych warsztatów manualnych dowiedzą się 
,,Jak zrobić psa w balona?”. Dzieciaki ruszą w świat „Psim Tropem” dzięki grze terenowej, a rodzice 
zrelaksują się w otoczeniu pięknego ogrodu.  

 
Wydarzeniu towarzyszyć będzie przede wszystkim dobra zabawa, połączona ze zdobywaniem 

wiedzy na temat zwierząt domowych. Uczestnicy dowiedzą się jak ważną rolę odgrywa obecność 
zwierzęcia w naszym życiu oraz nauczą się podstawowych zachowań dotyczących kontaktu z nim.

 
Zróbcie prezent swoim dzieciom i  przeżyjcie niezapomnianą przygodę w Parku Miniatur 

Minieuroland w Kłodzku. „Psim Tropem” czyli Dzień Dziecka 2021 z Minieurolandem już w niedzielę 
30 maja. Start o godzinie 9:00. Do zobaczenia!

CHICKEN LAND to miasteczko kur stworzone 
z miłości – dla dzieci, ale atrakcje czekają nie tylko 
na naszych małych gości. Zapraszamy na łono 
natury.

CHICKEN LAND oferuje dużą i bezpieczną 
przestrzeń, świeże powietrze, które nie sprzyja 
zakażeniom i do tego - niezapomniane wrażenia.

Podczas naszych ZAJĘĆ uczestnicy nie tylko 
dowiedzą się skąd biorą się jajka, ale i poznają też 
zwyczaje kur, czy ich budowę, a przede wszystkim 
- zobaczą je z bliska. I co jest największą atrakcją – 

można je karmić, głaskać, a nawet wziąć na kolana. 
U nas zobaczysz kozę i dwa uratowane kozły. Wszystkie 
nasze zwierzaki są łagodne i ciekawe ludzi.

Z kolei dla zabieganych, zmęczonych codziennym 
pędem polecamy relaks na WYPASIONEJ POLANIE. 
Od jesieni wypasały się na niej nasze kozy, więc 
jest WYPASIONA! Najważniejsze jest to, że można 
tu wsłuchać się w odgłosy przyrody, śpiew ptaków, 
a przede wszystkim - poleżeć pod sędziwą gruszą, 
dziką czereśnią lub pod magiczną pod względem 
swych właściwości brzozą. Pośrodku WYPASIONEJ 

POLANY można usiąść przy niedużym ognisku 
i zupełnie zresetować umysł, nabrać sił na kolejny 
wymagający tydzień. Oprócz przedstawionych atrakcji 
organizujemy też wypasione plenerowe KUROdziny na 
świeżym powietrzu. To nie lada frajda dla dzieci, które 
od wielu miesięcy uczą się zdalnie przed ekranem 
komputera. Zapraszamy całe rodziny!

Poznajcie wyjątkowe kury, które mają imiona i nie 
boją się ludzi, a także kozy: Ninę, Adama i Bąbla.

Zapraszam serdecznie!
Magdalena Gwiazda

www.chickenland.eu                    575 860 880                    Borówno 46A 58-379 Czarny Bór 

Miasteczko kur stworzone z miłości, dla dzieci.

PROMOCJA! Do połowy czerwca z okazji dnia dziecka -25% dla dzieci !

Do wygrania bilety wstępu do MINIEUROLANDU. Wystarczy, że w piątek 28.05.2021 punktualnie o godz. 12:30 wyślesz e-mail pod adres 
sekretariat@30minut.pl z hasłem Dzień Dziecka w MINIEUROLANDZIE, podaj swoje imię oraz nr telefonu. Wygrywa pierwsze siedem osób, 
które wyślą do nas maila konkursowego.
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KONKURS! Do wygrania 6 wejściówek do JUMP PLANET. Wystarczy, że w piątek 28.05.2021 punktualnie o godz. 12:00 wyślesz e-mail pod adres 
sekretariat@30minut.pl z hasłem Dzień Dziecka w JUMP PLANET, podaj swoje imię oraz nr telefonu. Wygrywa pierwsze sześć osób, które wyślą 
do nas maila konkursowego.
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Czy Wałbrzych ma talent?
Rusza kolejna edycja konkursu Wałbrzych Ma Talent! Nie ma ograniczeń wieko-

wych. Śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, malujesz, rzeźbisz lub potrafisz 
zaskoczyć inną niezwykłą umiejętnością? Jesteś mieszkańcem Aglomeracji Wałbrzy-
skiej, spróbuj swoich sił na scenie, zapraszamy na casting do Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury na Piaskowej Górze 12.06.2021 w godz. 10.00 -12.00.

Do zdobycia nagroda główna w wysokości 3 000 zł!
Artykuł o zwycięzcy w Panoramie Wałbrzyskiej oraz  Tygodniku 30minut.

Nagranie teledysku lub filmu promocyjnego przez studio PlayR.
Nagranie i produkcja singla przez producenta muzycznego Pawła Cieślika
do tekstu i muzyki Juranda Wójcika, uczestnika drugiej edycji The Voice Of Poland.

UWAGA! Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie. Formularz zapisu, regulamin i zgoda      
opiekuna dostępne na stronie wok.walbrzych.pl  

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin naszego ogrodu zoologicznego w Łącznej. 
Wszystkie dzieci w sobotę 29.05.2021mają wstęp wolny do ZOO.


