Aktywna Rodzina na Żoliborzu
2016-08-05

7 sierpnia 2016 r. odbędzie się kolejna gra miejska i piknik rodzinny w ramach projektu Aktywna
Rodzina. Tym razem zapraszamy wszystkie rodziny na Żoliborz do Parku Żeromskiego. Wydarzenie
rozpocznie się o godzinie 10:45.

Projekt Aktywna Rodzina to seria gier miejskich i pikników rodzinnych organizowanych w każdej z dzielnic Warszawy. Celem inicjatywy jest zaszczepienie w
uczestnikach, szczególnie w dzieciach, idei ochrony środowiska i dbania w aktywny sposób o otoczenie przyrodnicze.
Gra miejska ma charakter edukacyjno-poznawczy, z dużą dozą ekologii. Gra jest oparta na lokalnej specyﬁce, kulturze i najciekawszych punktach dzielnicy. Wszystkie
gry w ramach projektu łączą się w spójną całość dzięki fabule. Za każdym razem uczestnicy współpracują z Superbohaterami Warszawy pod dowództwem Kapitana
Warszawa zmagając się z ekologicznym problemem lokalnym, w wyniku czego m.in. sprzątają parki, oczyszczą akweny wodne, budują karmniki dla ptaków oraz
sprawdzą czystość wód. Gra miejska rozpocznie się o 10:45 i potrwa do 13:45.
Równolegle z grą, od godziny 12:00 do 15:00, odbywać się będzie piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji. Dla gości przygotowano między innymi warsztaty kulinarne o
zdrowym żywieniu z produktami z warszawskiego BioBazaru, kącik małego konstruktora i wypożyczalnię gier planszowych.
W czasie pikniku odbędą się również zajęcia z Matplanetą, podczas których zostanie pokazane jak uczynić matematykę przyjaźniejszą i zachęcić do rozwinięcia
potencjału w zakresie nauk ścisłych - matematyka, myślenie logiczne, samodzielność.
Kolejną atrakcją będą zajęcia z Bricks4Kidz, w czasie których młodzi uczestnicy pikniku będą budować modele na podstawie przygotowanych instrukcji, dostosowanych
do ich wieku i umiejętności. Będą to zarówno proste budowle dla maluchów jak i bardziej skomplikowane modele ruchome dla dzieci starszych. Po chwili zabawy modele
będą rozkładane i do zabawy przystąpią kolejne grupy. Na zakończenie dnia wszystkie dzieci, które zbudują swoje modele wezmą udział w losowaniu Nagrody
Specjalnej.
Dodatkowo odbywać się będą zajęcia organizowane przez Mała Lingua, w czasie których dzieci zostaną wprowadzone do świata półbaśniowej krainy, gdzie świat ludzki
miesza się ze światem dziwacznych kosmicznych stworów, magicznych wróżek i zaskakujących zdarzeń. Dzieci będą kolorować, rysować, lepić z plasteliny, a spośród
autorów prac wylosowany zostanie zwycięzca Nagrody Specjalnej.
Projekt Aktywna Rodzina realizowany jest przez Fundację Zwalcz Nudę i odbywa się pod honorowym patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Szczegółowe informacje na temat projektu, harmonogram imprez i regulamin dostępne są na stronie zwalcznude.pl.
Zapraszamy.

