
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".

Dzień Dziecka

Książka dobra na wszystko!
Z okazji zbliżającego się 

Dnia Dziecka przygotowa-
liśmy dla Was zestawienie 
najciekawszych - naszym 
redakcyjnym zdaniem - 
książek dla dzieci i mło-
dzieży.

"Potteromaniakom" pole-
camy ilustrowaną edycję czte-
rech pierwszych części przy-
gód niezwykłego czarodzieja 
i jego przyjaciół z Hogwartu 
wydawnictwa Media Rodzina. 
Jim Kay stworzył naprawdę 
fantastyczną oprawę graficz-
ną do pełnych magii powieści 
J.K.Rowling. Doskonałym uzu-
pełnieniem kolekcji dla nasto-
letnich fanów Harry'ego Potte-
ra będą też pozycje: "Quidditch 
przez wieki" oraz "Fantastyczne 
zwierzęta i jak je znaleźć".

Dziewczynki zachęcamy do 
sięgnięcia po rekomendowa-
ną przez National Geographic 
serię "Nela - mała reporterka". 
Dzięki niej nauczycie się od-
czytywać mapy, odkryjecie 
nieznane lądy, poznacie różne 
gatunki zwierząt czy zwycza-
je plemion. Warto dodać, że w 
książkach umieszczono spe-
cjalne kody, za pomocą któ-
rych można oglądać np. filmi-
ki z wypraw małej bohaterki. 
Wśród proponowanych tytu-
łów znajdziecie m.in. "10 niesa-
mowitych przygód Neli", "Nela 
na 3 kontynentach", "Nela i ta-
jemnice świata", "Nela na tropie 
przygód", "Śladami Neli przez 
dżunglę, morza i oceany", "Nela 
i tajemnice oceanów", "Nela i 
skarby Karaibów".

Na naszej liście bestsellerów 
wysoko plasuje się również 

wzruszająca "Strażniczka słoń-
ca" (Wydawnictwo Literackie) 
autorstwa norweskiej pisar-
ki - Mai Lunde ze wspania-
łymi ilustracjami Lisy Aisato. 
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 niewiel-
kich rozmiarów pozycja "O 
dziewczynce, która chciała 
ocalić książki". Jeśli tak jak Anna 
chcesz dowiedzieć się, co dzie-
je się z niektórymi z nich, dla-
czego znikają i czy można je 
uratować, koniecznie zapytaj 
w bibliotece lub w księgarni o 
ten tytuł. Autor: Klaus Hagerup, 
ilustracje: Lisa Aisato. 
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Chicken Land - mamy kury nie dla jaj!
Zapraszamy serdecznie w odwiedziny do naszych zwierzaków, a także na KUROdziny oraz na biwak rodzinny przy ognisku lub grillu na 

łonie przyrody. W najbliższy weekend dla wszystkich MAM i DZIECI z okazji ich święta mamy specjalną promocję - bilet wstępu minus 5 zł.
Nasze urocze kurki i kozy uwielbiają dzieci, chętnie jedzą im z ręki, dają 

się głaskać i przytulać. Ponadto czeka Was świetna zabawa, trochę edukacji 
na temat zwierząt gospodarskich oraz nieziemski relaks na Wypasionej Po-
lanie! W międzyczasie mini bar SIELANKA zaprasza na lody, małe co nieco, 
kawę i herbatę itp.

 polecam
Magdalena Gwiazda

Borowno 46a koło
Czarnego Boru,
tel. 575860880
www.chickenland.eu  

Instagram:
chickenland_borowno 
Facebook:
@chickenlandborowno

Operacja współfinansowana ze środków 
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”



REKLAMA R0288/22

UWAGA KONKURS ! 

WYGRAJ ZAPROSZENIE DO MC DONALD’S

Wystarczy wysłać maila z hasłem MC DONALD’S wraz z danymi kon-
taktowymi  na adres e-mail: sekretariat@30minut.pl  w piątek 27.05.2022 

punktualnie o godz. 13:00. Na laureatów czekają zaproszenia

Eksperymentuj z dzieckiem!

Z okazji Dnia Dziecka za-
praszamy do pełnego barw, 
zapachów i różnych faktur, 
świata nauki. Jesteśmy prze-
konani, że rodzinne ekspery-
mentowanie przyniesie wam 
mnóstwo zabawy i frajdy! 
Doświadczenia, o których 
przypominamy i które opi-
sujemy, nie wymagają wielu 
przygotowań i wiedzy Ein-
steina, są w pełni bezpieczne 
i z powodzeniem można je 
wykonać w domu.

Eksperyment „Skaczące kro-
ple”

Do jego przeprowadzenia będą 
nam potrzebne: soda, ocet, olej, 
barwnik (najlepiej naturalny – np. 
sok z buraka albo bibuła), szklany 
dzbanek, pipetka bądź strzykaw-
ka.

Krok pierwszy. Do dzbanka 
wsypujemy sodę, a następnie 
uzupełniamy jego zawartość o 
olej (powoli, tak, żeby ciecz spły-
wała po ściankach szklanego na-

czynia). Krok drugi. Do osobnej 
szklanki wlewamy ocet z barwni-
kami. Krok trzeci. Powstały płyn 
nabieramy za pomocą pipetki lub 
strzykawki (w małych ilościach) i 
stopniowo, kropla po kropli, do-
dajemy go do dzbanka. Efekt: co 
widzimy? Skoczną wędrówkę bar-
wnych kropelek!

Malowanie na mleku
Do tej aktywności niezbędne 

są: mleko, patyczki do czyszcze-
nia uszu lub plastikowe słomki, 
barwniki, płyn do mycia naczyń, 
talerz (jednorazowy srebrny lub 
zwykły), zakraplacz bądź łyżeczki.

Krok pierwszy. Nalanie mleka 
do talerza. Krok drugi. Dodanie 
naturalnych barwników, ewen-
tualnie wody zabarwionej bibułą 
lub farbkami. Krok trzeci z efek-
tem „wow”. Gdy na mleku „osią-
dzie” już paleta barw, za pomocą 
patyczka namoczonego w płynie 
do naczyń, delikatnie możemy 
dotknąć płynnej powierzchni i ob-
serwować niesamowite zjawisko 
łączenia ze sobą kolorów. Wyko-
rzystać warto też rurki – poprzez 
podmuchy na mleku wytworzą się 
niezwykłe wzory! 

Produkcja piasku kinetycz-
nego

Do jej wykonania potrzebu-
jemy: piasku (około 5 szklanek), 

mąki ziemniaczanej lub kukury-
dzianej (bądź skrobii – 2,5 szklan-
ki), wody (1 szklanka), barwników 
spożywczych. Składniki razem 
mieszamy (najlepiej w wiaderku, 
ewentualnie w misce), kolor zaś 
uzyskamy poprzez dodanie do 
wody odpowiedniego produktu 
spożywczego. Całość ponownie 
ze sobą łączymy i przechowujemy 
w specjalnym pojemniku. Pole-
camy zabawę na balkonie, a jeśli 
takowego nie posiadamy, radzimy 
przed rozpoczęciem eksperymen-
tu rozłożyć gazetę albo folię pod-
łogową w jednym, konkretnym 
miejscu (dzięki temu być może 
nasz dom nie zamieni się w jedną 
wielką plażę albo piaskownicę).

Domowa wersja piasku księ-
życowego (do budowania babek, 
zamków i robienia mini rzeźb). Po-
trzebujemy: 8 szklanek dowolnej 
mąki, 2 szklanki oleju lub zamien-
nie oliwki, oliwy z oliwek, balsamu 
do ciała oraz kredy do zabarwie-
nia (startej na tarce). Mieszamy 
i…gotowe!

Piankolina made by home. 
Uzyskamy ją z 1 kg mąki ziem-
niaczanej, jednego opakowa-
nia pianki do golenia i odrobiny 
płynu do mycia naczyń. A jeśli 
wolimy wersję kolorową zamiast 
białej, wystarczy, że użyjemy bro-
katu lub barwnika. Do czego się 

przyda? Można z niej budować, 
odciskać w niej dłonie, pisać po jej 
powierzchni palcami.

Słodka tęcza. Kolorowe cukie-
reczki (najlepiej Skittles) układa-
my na talerzyku tak, by utworzyły 
okrąg. Następnie polewamy je 
wodą i czekamy na barwny efekt!

Brokatowe gniotki. Do butel-
ki wypełnionej do połowy wodą 
dodajemy odrobinę płynnego 
kleju, a następnie dorzucamy 
brokat i wszystko razem miesza-
my. Potem, bardzo ostrożnie,  „na 
dziubek” nakładamy balon i prze-
lewamy do niego ciecz. Na koniec 
wiążemy go i gotowe! Mamy mi-
gocącego gnieciuszka!

Kolorowa sól. Zabarwimy ją za 
pomocą kredy poprzez delikatne 
wałkowanie /wcieranie/ rolowa-
nie. Świetne ćwiczenie dla małych 
rączek!

Mandale z natury. Do ich zro-
bienia wystarczą: ciasto zabarwio-
ne spożywczymi barwnikami oraz 
produkty typu: fasola, groch, ryż, 
wiórki kokosowe oraz ziarna, któ-
re pomogą stworzyć nam unika-
towy wzór. Gwarantujemy świet-
ną zabawę i cudowne doznania 
sensoryczne!

Zebrała: osa

WYGRAJ BILET DO PAPUGARNI
Wystarczy wysłać maila z hasłem PAPUGARNIA wraz z danymi kontaktowymi  na adres e-mail: sekretariat@30minut.pl  w piątek 27.05.2022 punktualnie o godz. 12:00.

Na laureatów czekają zaproszenia



WYGRAJ WEJŚCIÓWKĘ DO MINIEUROLANDU
Wystarczy wysłać maila z hasłem MINIEUROLAND wraz z danymi kontaktowymi na adres e-mail: sekretariat@30minut.pl  w piątek 27.05.2022 punktualnie o godz. 11:00. 

Na laureatów czekają zaproszenia




