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Dzień Dziecka zbliża się smoczymi krokami! 
Z tej okazji nosorożec zaprosił do wspólnej 
zabawy magicznych krewnych i znajomych, 
którzy są gotowi spełnić wszystkie Wasze 
twórcze życzenia. A zatem, stwory do dzieła!

Jednorożek
Magdalena Pasternak i Magdalena Śliwińska

Mało kto wie, że jednorożce uwielbiają czytać – 
jest to ich małą słabostką, którą trzymają  
w sekrecie. Dlatego małe jednorożce chętnie 
zamieszkają w Waszych książkach. Kartkując  
je strona po stronie, literka po literce, 
nauczycie go czytać!

Mandale fantastycznych istot
Agnieszka Kowina, koordynacja Ewa Kokot
Projekt Future Artist

Stworzymy samodzielnie mandalę na bazie 
kształtu koła, we wnętrzu którego pojawi się 
wiele niezwykłych istot z różnych stron świata 
–  smoki, jednorożce, gryfy, błękitne węże czy 
bazyliszki. Zastosujemy techniki mieszane 
oraz specjalne naklejki w fluorescencyjnych 
barwach. Koła, uważane za symbol harmonii 
i doskonałości, będą punktem wyjścia do 
zabawy i zrozumienia dawnych światów 
i rytuałów.

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami…
Natalia Kubica i Sylwia Rakowska

… zawsze dzieje się coś niesamowitego, czeka 
mnóstwo przygód i szczęśliwe zakończenia. 
Zapraszamy więc do wyhodowania własnego 
mikro-lasu pełnego magicznych roślinek 
o superwitaminowej mocy – jeden kiełek 
dziennie daje siłę dębu! 

Zwierzaki–skrywaki 
Nina Duda i Małgorzata Sobczyk

Magiczne stworzenia mają bardzo rzadkie 
cudowne rogi, złote pióra, niezniszczalne łuski 
i fantastyczne moce, których muszą strzec 
przed chciwymi poszukiwaczami trofeów. 
Pomożemy im w tym i stworzymy tajną skrytkę 
dla Waszej ulubionej kreatury.

Plastelinowe stwory
Karolina Gałuszka i Rozalia Mazur

Gryf ma głowę orła, ciało lwa, skrzydła smoka 
i ogon węża. Czy wymyślilibyście coś jeszcze 
fantastyczniejszego? Oto wyzwanie dla 
wyobraźni! Mile widziane wszelkie stwory nie  
z tej ziemi, których plastelinowe ciała nie 
podlegają prawom logiki ani natury!

Bąbelkowe elfy
Darya Hancharova i Anna Pawluszkiewicz

Mnóstwo błyskotek w powietrzu skrzącym 
się wszystkimi kolorami tęczy. Czy to bańki 
mydlane czy skrzydlate elfy? Bąbelkowe 
czary będzie można zabrać do domu we 
własnoręcznie zrobionym flakoniku.



Balonowe szaleństwo

Nad dziedzińcem unosić się będą także 
inne zwierzęta, których być może nawet nie 
podejrzewalibyście o aeronautyczne talenty. 
Przekonajcie się sami, jakie stwory wyczaruje 
dla Was nasz zręczny, balonowy magik.

Skarabeuszowe amulety
Magdalena Szumigaj i Dajana Wejchert

Zaczarowane zwierzęta to nie tylko ogromne 
smoki, ale także całkiem niepozorne, 
maleńkie… robaki, takie jak egipskie 
skarabeusze strzegące skarbców faraonów. 
Ich pancerze mienią się wszystkimi kolorami 
tęczy, a odwłoki połyskują złotem! Idealnie 
nadają się na ozdobny amulet, pilnujący 
bogactwa Waszych kieszeni.

Roarrr! Czyli smocze rozmówki
Aleksandra Szlęk i Daria Wollman

Jak się porozumiewają smoki? Czy plotkując 
zioną ogniem? A co jeśli dostałyby czkawki?
Spróbujemy się z nimi dogadać mając 
płomieniste paszcze i niewyparzone języki!

Smoczy salon piękności
Monika Mysiak i Iwona Wilczek

Wspólnymi siłami pokolorujemy łuski 
ogromnego smoka, wyczeszemy nieskończone 
gęstwiny jego grzywy, przystroimy skrzydła, 
wypolerujemy zębiska i pazury. A wszystko 
to, by nasz piękniś był gotowy do sesji 
fotograficznej na kliszy polaroidu!

Tęczowe czupryny
Anna Drobczyk i Paulina Wojciechowska

Wam także pomożemy wystroić się do zdjęcia. 
Nasz fryzjer w ofercie ma specjalną nietrwałą 
ondulację wraz z fantazyjnym farbowaniem, 
których nie powstydziłby się nawet najbardziej 
wymagający troll ani syrenka!

Magiczne makijaże

Do pełni wdzięku będzie Wam brakowało 
jeszcze tylko bajkowej charakteryzacji, o którą 
zadba nasz makijażysta, który wymalował już 
niejednego Bazyliszka!

Radosne wygibasy!

Gdy znuży Was już tworzenie, będzie można 
trochę rozprostować kości przy muzyce! 
Zapraszamy na gimnastykę, przestrzenne gry 
i podrygi z Krainy Czarów.

A ponieważ zabawa na świeżym powietrzu 
zaostrza apetyt, Bufet Gruszki na Wierzbie 
będzie czuwał, by żadne zaprzyjaźnione owce 
nie padły ofiarą smoczych żarłoków po drodze 
do domu. Zapraszamy na różne przekąski  
i dania, a także na pyszną lemoniadę!

Smokołyki
Hanna Rozpara i Agata Szymanek

Warsztat kulinarny będzie idealną okazją, aby 
poznać dietę współczesnego smoka, pełną… 
nie księżniczek i rycerzy, ale soczystych, 
naturalnych składników.

Natomiast dla spragnionych odpoczynku 
i wytchnienia, będą kocyki do leniuchowania 
na słońcu, filmy animowane w kino Rhino oraz 
wystawa ilustracji dla dzieci Różne moje książki 
Nikoli Kucharskiej, przy Bibliotece ASP.

Repertuar kina:

12:00 – 13:50 Film niespodzianka 1:  
Przygody pewnego chłopca zakochanego w 
muzyce i swojej gitarze

14:00 – 14:50 Akademia Młodego Wieku – 
spotkanie z rodzicami

15:00 – 16:50 Film niespodzianka 2:  
Kryminalna zagadka zwierzęcego polis

Wszystkie atrakcje są bezpłatne i nie wymagają 
wcześniejszej rezerwacji ani czarodziejskich 
mocy – wystarczy wygodny strój i dobry humor.

Zaczarowana ferajna czeka na Was  
na dziedzińcu ASP (Raciborska 50)  
od 12:00 do 16:00.

Zapraszamy!


