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OSLAVTE DEN DĚTÍ HRAMI, DÍKY NIMŽ LÉPE
POZNAJÍ PLANETU ZEMI
ČAS LETÍ JAKO VODA A PO ROCE SE OPĚT O SLOVO HLÁSÍ MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ.
DĚNÍ LETOŠNÍHO JARA ZKOMPLIKOVALO NEBO DOKONCE ZASTAVILO CHOD
SPOUSTY VĚCÍ A INSTITUCÍ, NICMÉNĚ OSLAVY DĚTSTVÍ BY SE TO URČITĚ TÝKAT
NEMĚLO. OSLAVTE PROTO LETOS MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ SPOLEČNĚ V PŘÍRODĚ.
ODBORNÍCI Z PLATFORMY PLANETUM PŘIPRAVILI TAKOVÝ PROGRAM, KTERÝ POBAVÍ
I SPOUSTU VĚCÍ NAUČÍ.
Ačkoliv letos připadá den dětí na
pondělí 1. června, určitě byste na něj
neměli zapomenout, vždyť slavit
můžete klidně celý víkend a spoustu
zábavy si užijete i v přírodě. Inspiraci
ke hrám a úkolům pro zvídavé děti,
které si můžete užít kdekoliv a
kdykoliv, připravily planetárium a
hvězdárny hlavního města Prahy.
Před výletem či procházkou si je
stačí jen stáhnout do mobilního
telefonu nebo vytisknout z www.planetum.cz/planetum/den-deti/.
POZNÁVÁME PLANETU ZEMI HROU
„Seznam úkolů a her je přehledně koncipovaný do čtyř základních kategorií. V první, která se jmenuje
„Poznávej“, najdou děti odpovědi na otázky jako proč je moře modré, jak vzniká duha, nebo jak v praxi dokážeme,
že je Země opravdu kulatá. Nechybí ani sekce „Pozoruj“ a „Vyzkoušej si“, ve které děti i dospělí najdou tipy, jak si
vytvořit vlastní duhu, sluneční hodiny nebo třeba model Sluneční soustavy. Pod heslem „Zábava a akce“ pak čekají
kreativní úkoly jako stavba domečku pro zvířátka, ale také úkoly vzdělávací, které motivují k šetrnosti vůči přírodě
a jejímu úklidu,“ konkrétněji vysvětluje Dominika Šimoňaková, marketingová manažerka Planetum.
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ODMĚNA PRO MALÉ BADATELE
Jednotlivé úkoly jsou doplněny o nápovědy, krátké výklady nebo návody jak na věc. Sešit, v němž jsou všechna
zadání a informace souhrnně k dispozici, bude umístěn 29. května na www.planetum.cz. Odtud si jej budete moci
pohodlně stáhnout či vytisknout, užít si víkend plný zábavy a oslavit tak Mezinárodní den dětí. S jednotlivými úkoly
bude spojená i soutěž na sociálních sítích, která poběží v průběhu celého června, o motivaci k plnění úkolů tak
bude u malých badatelů postaráno.
DVEŘE K VESMÍRNÉ ZÁBAVĚ JSOU OTEVŘENY
Na zážitky a informace načerpané plněním úkolů připravených k Mezinárodnímu dni dětí můžete pak hladce
navázat v Planetáriu Praha, ležícím na okraji parku Stromovka, Štefánikově hvězdárně na Petříně i ve hvězdárně
v Ďáblicích. Ty jsou totiž veřejnosti otevřeny již od poloviny května. „Program pro návštěvníky je postupně
doplňován. Každý den je tu už nyní možné pozorovat oblohu, zhlédnout krátké filmy, i pohádky a programy pro
děti a dospělé. Do konce června mají navíc děti do patnácti let v doprovodu dospělého vstup zdarma,“ říká
Dominika Šimoňaková.
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