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Tego dnia park oddajemy w użytkowanie
dzieciom!
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Zapraszamy na miejski Dzie? Dziecka w M?awie. W niedziel? 5 czerwca 2022 r. niemal ca?y park stanie
si? miejscem zabaw naszych najm?odszych mieszka?ców i przyby?ych do miasta go?ci. W programie
przewidziano m.in. wyst?py artystyczne, konkursy, zabawy sprawno?ciowe, gry edukacyjne, wystawy,
stoiska profilaktyczne i zaj?cia artystyczne.
Miejskie obchody Dnia Dziecka rozpoczn? si? o godz. 12:00. Na estradzie w parku zaplanowane s?
wyst?py uczniów m?awskich placówek o?wiatowych i uczestników zaj?? Miejskiego Domu Kultury,
konkursy, pokazy taekwondo i cheerleaderek, ale równie? mnóstwo innych atrakcji. Na potrzeby
wydarzenia zaadaptowana zostanie niemal ca?a powierzchnia parku. B?d? gokarty, dmuchane
zje?d?alnie, ba?ki mydlane, stoiska gastronomiczne, malowanie twarzy, tory przeszkód, trampoliny,
pokazy samochodów s?u?b mundurowych oraz k?ciki tematyczne z ofert? wszystkich podmiotów
bior?cych udzia? w imprezie.
Oto co przygotowuj? dla dzieci poszczególne jednostki:
Urz?d Miasta M?awa:
minigry zr?czno?ciowe w alkogoglach,
busik profilaktyczny,
pogadanki profilaktyczne,
namiot profilaktyczny,
gigantyczne ba?ki mydlane,
gokart na peda?y,
kula bumperball,
konkursy z nagrodami;
Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji:
zaj?cia ruchowe na trampolinie,
ma?e boisko dla dzieci;
Miejska Biblioteka Publiczna:
konkursy literackie z nagrodami „W krainie ba?ni i bajek”,
tajemniczy kuferek,
czytanie pod chmurk? dla ma?ych i du?ych,
malowanie wakacyjnego plakatu,
fotoramka (zdj?cia w bajkowych maskach),
plenerowe gry planszowe, ruchowe i zr?czno?ciowe,
zabawy na spostrzegawczo??;
Muzeum Ziemi Zawkrze?skiej:
„poszukiwacze skarbów” – poszukiwanie z?otych monet za pomoc? detektora,

„w ?wiecie ceramologii pradziejowej” – odtwarzanie z pot?uczonych kawa?ków ceramiki u?ytkowej,
„w parkowym labiryncie” – poznawanie i oznaczanie na planie parku gatunków drzew,
„tajemnicze przedmioty” – badanie i opisywanie kopii muzealnych eksponatów archeologicznych,
„M?awa architektonicznie ciekawa” – sk?adanie i malowanie makiet ratusza i m?awskich kamienic,
„w ?redniowiecznym skryptorium” – warsztaty czerpania papieru i kaligrafii;
Dzienny Dom Senior +:
?amig?ówki umys?owe,
?wiczenia pami?ci i spostrzegawczo?ci;
M?awski oddzia? Archiwum Pa?stwowego w Warszawie:
tworzenie drzew genealogicznych,
uk?adanie puzzli z m?awskimi zabytkami,
rozwi?zywanie archiwalnych krzy?ówek,
tematyczne gry i zabawy;
Fundacja „Zawkrzanie”:
wyst?py na scenie oraz zabawy i ta?ce w parku;
Artystka malarka Joanna Rodowicz:
malowanie portretów;
Nadle?nictwo Dwuko?y:
wystawa z le?nymi dekoracjami,
strefa ?cie?ki (bosa stopa i blejtram z p?ótnem malarskim),
pilarz;
Stra? Miejska w M?awie:
pokaz s?u?bowego samochodu z wyposa?eniem;
Komenda Powiatowa Policji w M?awie:
gry i zabawy,
pobieranie odcisków papilarnych,
akcja „Odblask za rysunek”,
akcja „Zosta? ma?ym policjantem”;
Ochotnicza Stra? Po?arna w M?awie:
wystawa samochodów po?arniczych,

tor przeszkód,
stoisko prewencyjne „Czujka na stra?y bezpiecze?stwa; sprz?t przeciwpo?arowy w ?yciu
codziennym”,
stoisko medyczne „Pierwsza pomoc w szkole i domu”.
Do swojego stoiska zaprosi Laboratorium Przygody.
Zapraszamy – tego dnia w m?awskim parku nie b?dzie miejsca na nud?!
KSM, MDK
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