
 

 

 

1)  Gdynia i Centrum Nauki Experyment zapraszają  

od 30 maja – przez dwa dni, na facebookowym  

i instagramowym profilu Experymentu, publikowane 

będą zagadki, ciekawostki i specjalne 

popularnonaukowe filmy, by w ciekawy i zabawny 

sposób wytłumaczyć: czym jest dźwięk, jak działa słuch 

człowieka i niektórych zwierząt, w jaki sposób z fal 

dźwiękowych korzystają nietoperze, czy słyszymy tylko uchem i wiele innych dźwięcznych zagadnień. 

Wszystko to w ramach specjalnego wydania cyklu „Zdalny Experyment”.  

1 czerwca na www.gdynia.pl zostanie opublikowany teledysk pt. „Dzieci dzieciom ślą życzenia”.   

2)    Zaproszenie na Dzień Dziecka  

w Królestwie króla Maciusia w PJM| 

Muzeum POLIN  Nieustraszony Król 

Maciuś nie odpuszcza i wzywa swoich 

rycerzy na walne zebranie z okazji  

Dnia Dziecka.  

31 maja (niedziela), od godz. 

11.00    rozpoczęcie rodzinnego turnieju 

rycerskiego na stronie      

.   www.dziendziecka.polin.pl   

Rycerze i rycerki wyruszają w podróż po krainie Maciusia i wykonują zadania związane z jedną  

z czterech specjalizacji – majsterkują i tworzą, robią eksperymenty i biorą udział w quizach i grach, 

podróżują także do Muzeum POLIN. Dzięki nim dowiedzą się, co to oznacza być najlepszym rycerzem 

króla. Wykonując zadania gracze otrzymują nagrody, odznaki oraz fragmenty do ozdoby zamku, który 

będą mogli wznieść dla swojego bohatera pod koniec gry. Aby rozpocząć grę, wystarczy wejść  

w niezwykły, bajkowy świat stworzony na stronie internetowej  www.dziendziecka.polin.pl.  

Wybierzcie własną ścieżkę, albo sprawdźcie wszystkie cztery trasy. 

Za pośrednictwem strony otrzymacie materiały oraz instrukcje do zadań i podpowiedzi do zabawy – 

filmiki instruktażowe, zadania quizowe, ilustracje do druku lub odrysowywania, a także nagrania 

audio.   Zabawa potrwa ok. 3 godzin.  

 

3)     Dzień Dziecka - zabawy online.      

Propozycje z całej Polski  

 

4)    Pani Agnieszka Michałowska 

stworzyła escape room, w oparciu o książkę „Czerwone krzesło”  

z serii Magiczne drzewo. Andrzeja Maleszki. Zapraszam do zabawy.  

 

http://www.gdynia.pl/
https://www.dziendziecka.polin.pl/
http://www.dziendziecka.polin.pl/
https://www.facebook.com/CentrumNaukiEXPERYMENT
http://www.dziendziecka.polin.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Y3X3Ux2IKVM
https://view.genial.ly/5ecf6e7d4cb8330da0634d24/game-breakout-czerwone-krzeslo?fbclid=IwAR0UcvROD9z9QI4Rn3_4n_FiF2Ubt8QOAVO92yURiJETXVJ8XHuHC5mfjU8


5)     Z okazji Dnia Dziecka Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl 

teatralny "Zielony Kopciuszek" on-line - 1 czerwca 2020, w godzinach 9:00-17:00. 

Transmisja spektaklu bezpłatna. 

„Zielony Kopciuszek” to interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-11 lat) i rodziców, który dzięki baśniowej 

atmosferze, muzyce i piosenkom – gwarantując niezapomniane przeżycia teatralne 

 i efektywną edukację ekologiczną – przenosi w świat baśni o Kopciuszku,  

jakiej dotąd nie znaliśmy. 

6)   Biblioteka Pana Kleksa - Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży 

zaprasza wszystkich chętnych do wirtualnego spaceru 

 po wystawie „Poznajcie Pippi!”, poświęconej rezolutnej 

dziewczynce ze wsi Smalandii oraz jej twórczyni – Astrid 

Lindgren, a także ilustratorom książek o Pippi. Spacer  

po wystawie obejrzycie w formie filmu. Jak wiadomo – każdy 

odbiorca ma indywidualne tempo „zwiedzania” wystaw. 

Szczególnie jest to ważne, gdy mamy wiele ilustracji, 

różnorodnych ciekawostek i nieco dłuższe notki.  

Otwarcie: 1 czerwca godz. 1100     zakończenie  14 czerwca 2020 r. 

7)  Dzień Dziecka online ze Stadionem Śląskim  

 Wspólny projekt Parku Śląskiego, Stadionu Śląskiego, Śląskiego ZOO oraz 

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,  czyli popularnego 

skansenu. W jednej chwili najmłodsi przeniosą się w kilka miejsc jednocześnie! 

 1 czerwca 2020 r.  od godziny 13:00, organizatorzy zapraszają przed komputery 

lub tablety i zaczyna się w wielka podróż pełna przygód i niespodzianek.  

A na koniec na koncerty: zespołu 4Dreamers i Viki Gabor. Punktualnie o 1300  

na oficjalnych fanpage’ach organizatorów na portalu Facebook pojawią się 

wszystkie atrakcje.  

• 1300 W starej szkole – jak wyglądała wiejska szkoła 150 lat temu i czym różniła 

się od współczesnej? Gdzie mieszkał i kim był nauczyciel? Do czego służył dawny tablet? Tego 

wszystkiego dowiecie się podczas wirtualnej lekcji. 

• 1400 Poznacie zakamarki Stadionu Śląskiego – odkryjecie szatnię reprezentacji Polski w piłce 

nożnej, zobaczycie, jak wygląda stadionowy komisariat policji, a także poznacie tajniki wieży 

dowodzenia! A to wszystko z dodatkiem niesamowitych ciekawostek o „Kotle Czarownic”. 

• 1500Jej wysokość Elka – jak wygląda Park Śląski z wysokości kilkunastu metrów? Niesamowicie! 

Na trasie przejazdu kultowej kolejki „Elki” zobaczycie m.in. Stadion Śląski, Rosarium, słynną 

Żyrafę, zabytkową bramę śląskiego zoo czy najnowsze atrakcje w „Legendii”. A dodatkowo 

pokażemy Wam Park oczami dzieci. Warto z nami być! 

• 1600 Witaj w zoo – poznacie niezwykłe pandy małe, przyjrzycie się obyczajom egzotycznych 

lemurów, a także sprawdzicie, jak radzą sobie na co dzień żyrafy. 

• 1700 wyjątkowy konkurs 

• 1800    Dwa koncerty na żywo ze Stadionu Śląskiego. Na scenie zobaczymy Kubę, Maxa, Tomka 

oraz Mateusza, czyli zespół 4Dreamers, a także laureatkę Eurowizji Junior Viki Gabor! 

https://www.youtube.com/watch?v=Bk8cGEUsiOg&t=540s
https://www.youtube.com/watch?v=Bk8cGEUsiOg&t=1020s
https://www.facebook.com/wpkiw/
https://www.facebook.com/StadionSlaski%20%20/
https://www.facebook.com/slaskiezoo/
https://www.facebook.com/SkansenChorzow/
https://www.facebook.com/SkansenChorzow/
https://www.facebook.com/events/972153569907284
https://www.youtube.com/watch?v=Bk8cGEUsiOg&feature=youtu.be

