Odporúčame pre deti

online

MDD počas epidémie online
Tvorivé dielne, vystúpenia, súťaže – to všetko, čo sme doteraz tradične organizovali pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, sa neuskutoční, pretože nám koronavírus
prekrížil plány tak ako opica veľkému lovcovi zvierat
Pampalinimu.. Nebudete teda môcť prísť k nám, no za
to my prídeme k vám – ku každému z vás do vašich domovov. Pripravili sme pre vás a vašich rodičov špeciálnu ponuku s vybranými atrakciami pri príležitosti vášho sviatku. Je to ponuka, ktorá je dostupná online a to
úplne zadarmo. Stačí použiť internet a môžete sa dostať
do divadelnej a koncertnej sály, alebo tvorivej dielničky.
A pre vás, rodičia, ak ešte neviete, čím by ste obdarovali
svoje ratolesti, pozrite si výber z prekladov do slovenčiny
najnovších kníh pre deti od poľských autorov. Všetky sú
dostupné v slovenských kníhkupectvách.
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Rozprávkový Deň detí s Akadémiou pána Kleksa
Už 1. júna o 17:00 hod. na YouTube kanále a Facebooku Kętrzynského centra kultúry vstúpime do rozprávkového sveta pána
Kleksa a jeho žiakov. Pohodlne sa usaďte a vydajte sa spolu
s nami na toto úžasné dobrodružstvo! Klik

Výbušný Deň detí 2020 v radzyminskej knižnici
Už teraz sa môžete tešiť na Okružnú univerzitu Malí Einsteinovia. Prvý blok o 13:00 hod. bude učený pre deti v predškolskom
veku, ktoré sa môžu tešiť na experimenty. Druhý blok o 14:00
hod. bude určený pre staršie deti vo veku 8 – 12 rokov, ktoré nech
sa pripravia na program plný ešte väčších efektov! Všetky experimenty si môžu deti zopakovať doma. Klik

Kindernalia
Poznanskí študenti pozývajú všetkých vás a vašich rodičov na
Kindernalia online. Aké atrakcie čakajú na deti počas tohtoročného, výnimočného ročníka Kindernaliov? Zaujímavé autorské
rozprávky, hlavolamy, kvízy, senzorické hry, kulinárske workshopy a origami, súťaže s cenami a oveľa, oveľa viac. Pozor, tento
Deň detí nebude trvať iba jeden deň, ale... celých 9 týždňov!
Klik

Divadlo
Rozprávka o troch koníkoch
Rozprávku inšpirovanú ľudovými motívmi uvádza divadlo Teatr
Animacji z Poznane. Predstavenie divákom pripomína, aké dôležité je to, aby človek bol sám sebou, a tiež to, že dobro, ktoré
dávame, sa nám vždy vráti. Rozprávka je bohato ilustrovaná
hudbou skupiny Kapela ze Wsi Warszawa. Odporúčané pre deti
od 3 do 7 rokov. Klik

Peter Pan
Pri príležitosti Dňa detí pozýva Múzeum POLIN a divadlo Nowy
Teatr vo Varšave všetky deti a ich rodičov na premiéru online
predstavenia Peter Pan v réžii Łukasza Kosa. Predstavenie pre
deti od 8 rokov si môžete bezplatne pozrieť na stránke múzea
link aj divadla link do od 31. 5. do 1. 6. 15:00 hod. Klik

Pinokio
Divadlo Teatr Forma z Białystoku prináša v rámci Hodiny pre rodinu online predstavenie Pinokio 1. 6. o 12:30 hod., ktoré bude
následne dostupné každý deň až do konca júna. Klik
Okrem toho sa môžete pridať k divadelným výtvarným animá-

ciám s Olou, v rámci ktorých si môžete sami doma vyrobiť papierového 3D Pinokia, a tí starší zase papierovú bábku Pinokia.
Klik

Bábkové divadlo Arlekin z Lodže:
O takých dvoch, čo ukradli Mesiac
Súčasná hudobná inscenácia známeho románu Kornela Makuszyńského o dvoch nezbedných bratoch, ktorí túžia po živote bez práce a námahy, a tak sa vydajú na cestu, vďaka ktorej si
uvedomia, čo v skutočnosti chcú a po čom túžia. Predstavenie
v podaní Bábkového divadla Arlekin je po dobu jedného mesiaca dostupné na portáli iTeatr. Klik

Centrum kultúry v Piaseczne
V nedeľu 31. mája Centrum kultúry v Piaseczne pozýva na Deň
detí online. Na Facebooku si deti môžu pozrieť divadelné predstavenia – pozor, každé z nich bude dostupné len 3 hodiny. Od
9:00 do 12:00 hod. bude dostupné okolo 30-minútové predstavenie divadla Teatr Fuzja s názvom Čo piští v skrini a od 17:00
do 20:00 bude dostupné hodinové predstavenie divadla Teatr
Kultureska s názvom Okrídlený odlet. Klik

Zelená Popoluška
Osvienčimské kultúrne centrum pozýva na online divadelné
predstavenie Zelená Popoluška 1. 6. / 9:00 – 17:00. Krutý osud
ponechal Popolušku bývať s macochou a dvomi škaredými
sestrami. Hrdinka sa však nevzdáva svojho sna, veď sa môže
spoľahnúť na podporu zábavných priateľov – Motýlika Emilku
a Potkaníka Burka. Na bále spozná svojho vysnívaného princa,
no ako sa ukáže, je to v skutočnosti Princ von Bałagan, ktorý sa
nestará o prírodu. Popoluška však nechce žiť v kráľovstve, v ktorom je smog a ľudia netriedia odpad. Nenechajte si ujsť, ako sa
tento príbeh skončí. Klik

Cestovanie
ZOO Opole
Pre deti, ale aj pre veľkých milovníkov zvierat máme pozvánku
na virtuálnu prechádzku zoologickou záhradou v Opoli. Môžete
si tak pozrieť kŕmenie tuleňov, ale aj to, čo robia gorily, žirafy či
tapíry. Klik, klik

Štátne etnografické múzeum vo Varšave
Hudobná operná rozprávka autorstva Pauliny Zajkowskej.
Hľadanie rozprávky je hlavnou témou predstavenia, v ktorom
detská kreativita a neobmedzená predstavivosť pomáhajú
dospelým nájsť radosť života v každodennom živote. Rytierov,
princezné či drakov uvidíme tentoraz v o niečo inej úlohe. Predstavenie v poľskom jazyku pre deti od 7 rokov. Klik

Bałtovský turistický komplex
V súčasnosti sa Bałtovský turistický komplex rozprestiera na
ploche okolo 100 ha, pričom z hľadiska atrakcií ide o najdiferencovanejší zábavný objekt v Poľsku. V Bałtówe nájdete jurský
park, zoologickú záhradu, prehistorické oceanárium, dedinku
čarodejníc či Poľsko v miniatúre. Klik

Hudba, tanec
Rozprávka, kde si?
Hudobná operná rozprávka autorstva Pauliny Zajkowskej.
Hľadanie rozprávky je hlavnou témou predstavenia, v ktorom
detská kreativita a neobmedzená predstavivosť pomáhajú
dospelým nájsť radosť života v každodennom živote. Rytierov,
princezné či drakov uvidíme tentoraz v o niečo inej úlohe. Predstavenie v poľskom jazyku pre deti od 7 rokov. Klik

„Mazowsze“ hodiny baletu pre deti
Najväčší poľský folklórny súbor Mazowsze odštartoval cyklus
online tréningových hodín. Ak máte chuť si zacvičiť, nech sa
páči! Hodiny baletu pre najmenšie deti bude viesť Kamila Borowska: klik. A zase hodinu tanca krakowiak bude viesť Magdalena Zalipska. Krakowiak je totiž jeden z piatich poľských
národných tancov. Viete, ako sa tancuje? Klik

Hudobná výchova s Muzakmi
Monika Marianowska vedie naživo hodiny hudobnej výchovy
na svojej skupine „Muzaki“. Hodiny sú zatiaľ každý deň o 11:00
hod. Klik

Virtuálne prechádzy po Centre vedy Kopernik
Každú stredu v čase 15:00 – 15:30 máte možnosť vydať sa na
neobyčajné prechádzky po Centre vedy Kopernik. Vďaka nim
sa dostanete do úžasného sveta vedy, pričom si môžete skoro
naživo pozrieť jednotlivé zaujímavé exponáty. Klik

Domáca filharmónia
Národná filharmónia pripravila pre všetkých záujemcov týždňové stretnutie s FeNkom a Agatou Kawełczyk. Každý diel Domácej filharmónie pre mladších aj starších bude venovaný vždy
inej hudobnej téme. Okrem toho však na stránke filharmónie
nájdete aj obľúbené detské maľovanky. Klik

Film
O tajomstvách animácie
Nenechajte si ujsť atraktívne online vyučovacie hodiny pre deti
zo Štúdia kreslených filmov v Bielsku-Białej. Vďaka hodinám sa
deti môžu stretnúť so svojimi obľúbenými hrdinami detských
kreslených rozprávok ako Bolek a Lolek, Reksio, Pampalini – lovca zvierat, Únos Baltazara Gąbku, Cesty kapitána Klipera. Spolu
s animátormi sa tak môžu deti zúčastniť na hodinách animácie.
Klik, klik

Vybrané kreslené filmy pre deti, ktoré vznikli v Štúdiu v Bielsku-Białej, nájdete tu: klik, klik

Tip na darček!
Neviete čím obdarovať svojho drobca? A čo tak obohatiť jeho
knižnicu? Vydavateľstvo Ikar v rámci edície Stonožka prinieslo od začiatku tohto roka početné knihy pre najmenších čitateľov od poľských autorov. Opisy kníh pochádzajú zo stránky
martinus.sk
Marta Galewska-Kustra: Kubko sa učí rozprávať (prekl.
Ladislav Holiš) Spoznajte Kubka a jeho veselú rodinku. Tento
malý huncút sa stane obľúbeným spoločníkom vášho dieťaťa
v období, keď sa začne oboznamovať s rečou. Úvodná časť Kub-

kových príhod je určená najmenším, ale
aj trochu starším deťom s oneskoreným
vývinom reči. Publikácia sa zameriava predovšetkým na citoslovcia a samohlásky,
ktoré by ročné deti už mali ovládať.
Klik
Magdalena Koziel-Nowak: Rok na dedine (prekl. Alexander
Horák) V tejto knihe sa dozviete, aké povinnosti majú deti a aké dospelí, čo sa robí
na poli a ako sa starať o zvieratá. Zoznámite sa aj s hrdinami knihy a zahráte si interaktívnu hru. Na detailných obrázkoch
si deti môžu precvičiť vnímavosť a schopnosť rozprávať príbehy, ale predovšetkým
sa výborne zabavia pri podrobnom skúmaní farebných ilustrácií. Klik
Aniela Cholewinska-Szkolik, Agnieszka Filipowska: Miška
a jej malí pacienti 3: Zmoknutý pacient (prekl. Silvia Kaščáková) Zoznámte sa so sympatickou Miškou,
ktorá má v korune košatej lipy veterinárnu kliniku. Tentoraz sa Miška vyberie
s rodičmi na výlet do hôr. Navštívia priateľov, ktorí majú salaš so stádom ovečiek.
Jedna z nich sa bez stopy stratí. Podarí sa
ju Miške nájsť a dokáže jej pomôcť? Kto je
tajomný zmoknutý pacient? A aké nebezpečenstvo striehne na
malú opustenú labuť? Všetko sa dozviete v nových príbehoch
z Lipovej kliniky. Klik

Agnieszka Tyszka: Žofka z Mačacej ulice 3: Na prázdninách
(prekl. Silvia Kaščáková) Žofka z Mačacej ulice je vtipná séria
o trampotách vynaliezavej a odvážnej
Žofky a jej bláznivej rodinky. Tentoraz na
ňu číha nemilé prekvapenie – večná choroba, ktorá ohrozí vysnívané prázdniny.
Našťastie ich zachráni „suprový nates“
a na Žofku čaká nocľah pri Husej Street,
stretnutie s Aďom a Karolom Štvrtým,
ako aj cesta do Kráľovstva rusaliek. Pre čitateľov od 8 rokov.
Klik
Jola Richter-Magnuszewska: Rok na trhu (prekl. Alexander
Horák) Rok na trhu približuje mesiac po
mesiaci pestrý život na trhovisku. Pozriete sa, ako predajcovia aj zákazníci oslavujú sviatky, spoločne s nimi sa popasujete
s vrtochmi počasia a uvidíte, ktoré výrobky sú dostupné počas jednotlivých ročných období.
www.martinus.sk/?uItem=584155
Martin Widmark, Emilia Dziubak: Dlhé putovanie (prekl.
Mária Bratová) Na protiľahlých brehoch jazera žije dievčatko
a chlapec so svojimi najlepšími priateľmi –
s mačkou Murkou a psom Rufusom. Psík
je už starý, a keď vydýchne naposledy,
chlapec sa ponorí do seba a prestane
komunikovať s okolím. Na opačnej strane jazera sa v rovnakom čase vydáva na
strastiplné putovanie dievčatko s Mur-

kou. Podarí sa im doraziť k chlapcovi, skôr než bude neskoro?
Obrázková kniha pre mladších čitateľov, v ktorej sa spája výnimočné spisovateľské umenie Martina Widmarka s výtvarným
majstrovstvom Emilie Dziubak. Pre deti od 5 rokov.
Klik
Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak: Nerozluční kamaráti (prekl. Ladislav Holiš) Pod starým
dubom si nažíva králičia rodina a v jeho
korune hniezdia sovy. Hoci bývajú celkom
blízko, celý čas sa obchádzajú. Keď Králiček cez deň behá po slnečnej lúke, Sovička
sladko spí. A keď Sovička rozprestiera krídla na let za svitu mesiaca, Králiček práve
zaspáva. Takto deťom plynie deň za dňom, noc za nocou a jeden
o druhom vôbec netušia. No len do chvíle, kým sa nezatúžia
spoznať. Klik
Maciej Szymanowicz: Škriatkovia – Fakty, Mýty, Huncútstva
(prekl. Sibyla Mislovičová) Škriatkovia nejestvujú a navyše sú
neviditeľní, čo spôsobuje, že skúmanie ich zvykov má veľa úskalí. Preto aj kniha, ktorá im je venovaná, je
o to cennejšia. Je totiž výsledkom dlhoročného vedeckého výskumu a nekonečných
úvah. Dozviete sa z nej veľa zaujímavých
informácií, napr. odkiaľ škriatkovia pochádzajú, kde bývajú, ako cestujú, aké športy
pestujú, čo skrývajú vo svojom vnútri... aj
čosi o ich chorobách, o kozmoškriatkoch a ešte všeličo iné. Nech
sa páči, vstúpte do tajuplného sveta škriatkov!
Klik

