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Fundacja Kulturalne Dzieci, której misją jest tworzenie sposobności dla kreatywnego rozwoju 

najmłodszych, zaprasza na wakacyjną serię spektakli, warsztatów oraz gier miejskich pod nazwą 

Kulturalna Wisła, przygotowaną specjalnie dla żądnych przygód rodziców i dzieci! 

 

Wydarzenia odbywają się w parkach i domach kultury 18 dzielnic Warszawy oraz na zielonym 

terenie nadwiślanym. Projekt współfinansowany jest przez m. st. Warszawa, a patronat honorowy 

nad nim objął Rzecznik Praw Dziecka. 

Z myślą o tym, że rok 2017 jest rokiem Rzeki Wisły, autorski scenariusz wydarzeń przygotowany przez 

Fundację, koncentruje się na legendzie o warszawskiej Syrence i Rzece Wiśle, ale ma na celu 

również pomoc dzieciom m.in. w rozwijaniu umiejętności nazywania cech charakteru czy 

poznawania reguł współżycia z innymi ludźmi.  

 

Kulturalna Wisła jest wyjątkową okazją do spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym, 

zapoznania najmłodszych z historią stolicy oraz zagadnieniami dotyczącymi lokalnych eko-

problemów w atmosferze zabawy i interakcji. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

06 sierpnia o godz. 11.00 zapraszamy do Ogniska Praga na Pradze Północ. W programie: 

 

11.00 – Gra Miejska „Śladami warszawskiej Syrenki - Wisła" (dla dzieci w wieku od 3-10 lat)  
Forma zabawy w lokalnej przestrzeni, która angażuje najmłodszych i ich rodziców w świadome 

rozwiązywanie zadań: dzieci wcielają się w rolę pomocników Syrenki i podążając za tropami oraz 

enigmatycznymi wskazówkami pomagają w odnalezieniu jej zagubionych sióstr. Po poprawnym 

rozwikłaniu zagadek, zdobywają punkty zwycięstwa. 

 

13.00 – Muzyczny, interaktywny spektakl pt. „Wiślana Syrenka” 

Scenariusz powstał w oparciu o legendę „Warszawska Syrenka". Młodzi widzowie wraz z tytułową 

bohaterką przeżyją niezapomnianą podróż, poznają legendę o Syrenie, dowiedzą się dlaczego 

ważne jest dbanie o środowisko oraz jakie zwierzęta zamieszkują tereny wzdłuż Wisły. Gwarantujemy 

wysoką temperaturę muzycznych wrażeń, dzieci będą mogły razem z Syrenką nauczyć się piosenek 

i razem z nią zaśpiewać. 

 

Między godziną 11.00 – 14.00, dzieci niebiorące udziału w grze miejskiej, będą mogły zagrać wraz ze 

swoimi opiekunami w niezwykłe gry planszowe i plastyczne w kreatywnych kącikach firm Egmont i 

Alexander, wziąć udział w zajęciach ruchowo-tanecznych prowadzonych przez Syrenkę, a jedna z 

sióstr wiślanej Syrenki nauczy je jak zrobić ekologiczny instrument muzyczny. 

 

Po spektaklu ogłoszeni zostaną ze sceny zwycięzcy gry miejskiej, którym Syrenka wręczy nagrody 

ufundowane przez naszych wspaniałych Partnerów: Ziaja Polska, Arbonne - Wegańskie kosmetyki, 

ALEXANDER, Żywiec Zdrój, Literówka - bezbłędnie opowiedziane historie; Hulakula Rozrywkowe 

Centrum Miasta, DinoPark, Muppetshop 

 

Patronami wydarzenia są: Miasto Stołeczne Warszawa, Rzecznik Praw Dziecka, RDC, Warszawa.pl, 

Ekologia.pl, E-SZKRAB.pl portal dla mamy i taty, Dziecko w Warszawie, wolnasobota.pl, Tatento.pl - 

bo dzieci zmieniają świat, CzasDzieci.pl, Mapa Dzieci, mamaklub.pl, Mama Warszawianka, moi-

mili.pl 

 

Więcej szczegółów dotyczących pozostałych atrakcji, partnerów, patronów i ambasadorów 

Fundacji znajdą Państwo na naszej facebookowej stronie wydarzenia. 
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