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Historia Dnia Dziecka 
– najszczęśliwszego święta na świecie

Rebusy, 
konkursy, 

zagadki 
i inne...

Prawa dziecka 
Jakie prawa przysługują 
najmłodszym?

Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,

tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca! Wstawać czas!

Dzisiaj święto wszystkich dzieci 
– to szczególny dla nas dzień.

Jasne złote słonko świeci,
spoza chmur uśmiecha się.



Zapraszamy na warsztaty:

teatralne 
tanieca hip hop 

gitary 
mixdance 
plastyki 

j. angielskiego 
renowacji mebli 

ekologiczne 

Na naszym Facebook’u 
i stronie internetowej 
czekają na was również 
konkursy z nagrodami. 

Sprawdźcie 
to koniecznie!

20 czerwca 2021 w animie odbędzie się 
„Sąsiedzki pchli targ pod Chmurką”. 

Wydarzenie zaplanowano na godz. 1100 
przy parkingu klubu. podczas targu będzie 

można kupić/wymienić się różnej maści 
przedmiotami zalegającymi po szafach, 

kredensach, w garażu czy na strychu 
i w piwnicy. Wstęp dla wystawców 
i odwiedzających jest bezpłatny. 

Więcej informacji: 
(71) 351-12-71

Polish Your English 
with Anima! 

• zapisz się na konwersacje 
z języka angielskiego!

• różne grupy wiekowe 
(dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy)

• Poziomy: od podstawowego  
do zaawansowanego. 

• nastawienie na szlifowanie 
języka, wymowę, akcent.  

• 100% dostosowanie do potrzeb
możliwość nauki z różnych 

dziedzin języka 
(biznes, prawo, medycyna itp.). 

WięCej infoRmaCji: (71) 351-12-71

szczeGóły
 www.klubanima.pl 
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Pamietajcie 

o tym, ze na naszym
 Facebooku i stronie 

internetowej 
znajdziecie wiele 

materialów video i audio

letnia Pólkolonia!

tak bylo Podczas zeszlorocznego wakacyjnego Pleneru

20 czerwca 2021

Wrocławski klub anima zaprasza na wakacje ze 
sztuką. Lubisz malować, rysować i chcesz pogłę-
bić wiedzę oraz swój warsztat – zapRaSzamy! 
zawsze marzyłaś/-eś o sztuce i nie było okazji 
spróbować – zapRaSzamy! Czas ze swoimi pasja-
mi wyjść na światło dzienne. Wk anima już kolej-
ny raz pod okiem profesjonalisty daje możliwość 
spróbować swoich możliwości, nauczyć się czegoś 
więcej, czegoś nowego, potem zaprezentować się 
w wirtualnej galerii klubu oraz gazecie animCe. 
zapraszamy do uczestniczenia w trzech termi-
nach lub w dowolnym wybranym.
uWaGa: organizator bezpłatnie udostępnia swo-
je materiały. Wszystkie prace wykonane podczas 
pleneru uczestnicy mogą zabrać do domu.

Wrocławski klub anima, 
ul. Pilczycka 47, Wrocław

orGanizator: 
aRtiS Gimnastyka artystyczna

czas trWania: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1600

Wiek uczestnikóW: od 6 roku życia
inFormacJa i zaPisy: gimart.artis@gmail.com 

lub tel. 501435377 oraz 884048949

1. konkurs Fotograficzny „miasto”

Dla mieszkańców oraz miłośników 
Wrocławia i Dolnego Śląska!

RozStRzyGnięCie konkuRSu: 02.06.2021 
WRęCzenie naGRód i WeRniSaż: 12.06.2021

SzCzeGóły na www.klubanima.pl

3 dni • 3 techniki • 3 tematy
pejzaż • detal architektoniczny • postać

teminy:  
18-20 czerwca  

16-18 lipca  
27-29 sierpnia  
godz. 1000-1500

iloŚĆ mieJsc: 10-15 uczestników
tecHnika: rysunek węglem, malarstwo 

akwarelowe, akrylowe, olejne
materiały: zapewnia organizator (węgiel 
artystyczny, ołówki, papier, pędzle, farby. 

dodatkowe blejtramy różnego formatu – płatne.
ORGANIZATOR: Wrocławski klub anima 

infoRmaCji i zapiSy: (71) 351-12-71

4. wroclawski ple ne r - anima

filip andruszczyk

filip andruszczykemilia Głowackaemilia Głowacka

agnieszka jakubowska

ewa Harkavenko
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to, że dzień dziecka obchodzimy w polsce 
niezmiennie 1 czerwca od 1952 roku to za-
sługa organizacji The International Union for 
Protection of Childhood (Światowego związ-
ku ochrony dzieciństwa). Święto to miało 
uświadomić wszystkim dorosłym, że prawa 
najmłodszych powinny być respektowa-
ne na całym świecie, a dzieci nie powinny 
uczestniczyć w wojnach, chodzić głodne ani 
być krzywdzone. dzień dziecka, święto, któ-
re uszczęśliwia każdego młodego człowieka!

kiedy jest Dzień Dziecka?
oficjalna historia dnia dziecka sięga lat 50. 
XX wieku. Co ciekawe w Chinach święto to 
zostało ustanowione znacznie wcześniej, 
bo już w 1926 roku. Chociaż międzynarodo-
wy dzień dziecka obchodzony jest w wielu 
krajach świata, nie zawsze przypada tego 
samego dnia. W krajach słowiańskich, takich 
jak Czechy, Słowacja, ukraina i – oczywiście 
– polska, dzień dziecka obchodzony jest 
1 czerwca. dzieci w turcji świętują 23 kwiet-
nia, jednocześnie z narodowym Świętem 
niepodległości.
u naszych zachodnich sąsiadów termin 

Wypoczynek, rozrywka i czas wolny to także 
prawa dziecka. Każde dziecko ma też prawo 
do prywatności - również w szkole. To tylko 
niektóre z praw, które przysługują naszym 
najmłodszym obywatelom. 

przez wiele stuleci dzieci uznawane były za 
własność dorosłych i nie mogły decydować 
o niczym, nawet o kierunku kształcenia czy 
zawodu. pierwsze dokumenty chroniące 
dzieci i ich prawa powstały dopiero na po-
czątku XX wieku. Wtedy to w Wielkiej bryta-
nii zabroniono zatrudniania dzieci w kopal-
niach, fabrykach i rolnictwie. W 1920 roku 
powstał międzynarodowy związek pomocy 
dzieciom, który miał siedzibę w Genewie. 
Cztery lata później przyjęta została deklara-
cja praw dziecka, nazywana Genewską.

obchodzenia dnia dziecka jest kwestią 
problematyczną, a wynikło ze skompliko-
wanej historii tego kraju: W Rfn dzień ten 
świętowany był 20 września, zaś w nRd  
– 1 czerwca. po zjednoczeniu przyjęto oficjal-
nie, że dniem dziecka w niemczech jest 20 
września, jednak wiele osób i tak świętuje go 
1 czerwca. ze zwyczaju świętowania odstają 
nieco francja, Włochy i japonia. We francji 
oraz Włoszech 6 stycznia (a więc w święto 
trzech króli) obchodzi się dzień Rodziny. od 
1948 roku oficjalnym dniem dziecka w japo-
nii jest 5 maja, jednak tradycja 
w tym kraju jest bardzo silna 
– nieoficjalnie 5 maja ja-
pończycy świętują dzień 
Chłopca, z kolei 3 marca 
dzień dziewczynki.

„Bajka  
o myszy i sowie”

Pewna sowa mysz złapała
i się mysz ta rozpłakała

wypuść proszę mnie ptaszysko
ja dla Ciebie zrobię wszystko
ach nie musisz mówi sowa
idź uciekaj i bądź zdrowa

ja nie jadam małych myszek
to źle działa dla mych kiszek

mięso mysie nie dla sowy
nie chcę ciebie nie mam mowy

ależ proszę zrobię wszystko
chociaż jestem małą myszką

sowa zadumała się przez chwilę
no i mówi do niej mile

zrób przyjęcie na mą cześć
że nie chciałam Ciebie zjeść
mysz się sowy posłuchała

zapraszała kogo znała
aby sowie było miło

dużo myszy się zjawiło
sowa przyszła z uprzejmości
powitała wszystkich gości
i przy stole sowa siadła

wszystkie myszy zaraz zjadła
Jaki morał z tego płynie?

Kiedy wróg ci coś daruje to dlatego,  
                                że coś knuje.

Autor: Konrad Dziennik

HisToria Dnia DziecKa 
– najszczęśliwszego święta na świecie

PraWa DziecKa 
Jakie prawa  
przysługują 

najmłodszym?

3 
czerwca

jakie dokładnie prawa przysługują polskim 
dzieciom? zaliczamy do nich m.in.:

PraWo Do życia i tożsamoŚci:
• dzieci mają prawo do życia, a państwo po-
winno zapewnić im odpowiednie warunki 
do życia i rozwoju.
•	 Rodzice i opiekunowie powinni wspierać 
rozwój i uczyć dziecko przysługujących go 
praw, a państwo ma obowiązek uszanować 
prawo rodziców do kierowania tym rozwojem
•	 Dziecko	ma	prawo	mieszkać	ze	swoimi	ro-
dzicami oraz utrzymywać kontakt z każdym 
z nich (wyjątkiem są sytuacje, które mogłyby 
być szkodliwe dla dziecka)

PraWo Do WyznaWania  
WłasnycH PoGląDóW:

•	 Dziecko	 ma	 prawo	 wypowiadać	 własne	
zdanie w sprawach, które go dotyczą, a doro-
śli powinni go wysłuchać i wziąć jego zdanie 
pod uwagę.

PraWo Do PryWatnoŚci:
•	 Nikt	 nie	 ma	 prawa	 ingerować	 w	 prywat-
ność dziecka, chyba że robi to ze względu na 
jego dobro.

ocHrona PrzeD Przemocą:
•	 Dziecko	ma	prawo	do	ochrony	przed	prze-
mocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem. 
nikt nie ma prawa go bić, prześladować i wy-
korzystywać seksualnie.
•	 Dziecko	ma	prawo	do	ochrony	przed	wy-
konywaniem pracy, która jest niebezpiecz-
na i szkodliwa dla zdrowia lub przeszkadza 
w nauce. jeżeli pracuje, ma prawo do zapłaty 
oraz zapewnienia odpowiednich warunków.

jeśli dziecko nie ma 15 lat, państwo nie może 
rekrutować go do wojska i musi chronić go 
przed bezpośrednim udziałem w działaniach 
zbrojnych.

ocHrona W Procesie karnym:
•	 Jeżeli	 dziecko	 złamało	 prawo,	 nie	 może	
przebywać w więzieniu z dorosłymi, ma pra-
wo utrzymywać kontakt ze swoją rodziną 
oraz ma prawo do pomocy prawnej lub innej, 
ma także prawo zgłaszać sytuacje, w których 
jest źle traktowane.
 

PraWo Do GoDziWycH  
WarunkóW socJalnycH:

•	 Dziecko	ma	prawo,	do	jak	najlepszej	opieki	
zdrowotnej, w zakresie leczenia chorób oraz 
rehabilitacji.
•	 Dziecko	ma	 prawo	 do	 otrzymywania	 po-
mocy i wsparcia, jeżeli sam bądź z rodziną 
znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.
 

PraWo Do oDPoczynku:
•	 Dziecko	ma	prawo	do	wypoczynku	i	czasu	
wolnego oraz uczestnictwa w zabawach i za-
jęciach rekreacyjnych.

Dobro Dziecka, Jako cel naJWyższy:
•	 Dziecko	 niepełnosprawne	 powinno	 mieć	
zapewniony dostęp do specjalistycznej opie-
ki medycznej, edukacji, rekreacji, przygoto-
wania zawodowego, a także zapewnione 
warunki, gwarantujące godność i umożliwie-
nie osiągnięcia niezależności.
•	 Jeśli	 dziecko	 mieszka	 w	 placówce	 opie-
kuńczej, ma prawo do tego, aby sprawdzano 
warunki, opiekę medyczną oraz czy sytuacja, 
z powodu której tam się znalazło, nie uległa 
zmianie.

PraWo Do eDukacJi:
•	 Dziecko	 ma	 prawo	 do	 nauki,	 gdzie	
nauczanie podstawowe powinno 
być bezpłatne i obowiązkowe dla 
wszystkich.

PraWo Do inFormacJi:
•	 Dziecko	ma	prawo	do	swobo-
dy wypowiedzi, do zdobywania 
oraz przekazywania informacji.
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W twoim domu zalegają kwiaty i chcesz je 
wyrzucić na śmietnik? mamy lepsze rozwiązanie. 
Wymień kwiatka na czekoladę! Wystarczy, że 
na naszego maila gazetka@klubanima.pl 
przyślesz zdjęcie rośliny, którą chcesz oddać, 
a my pokażemy ją w następnym numerze.

Giełda 
kwiatowa

Pierwsze 

graTis!

nr 7 
czerWiec 2021

nakłaD: 1000 eGz.
Gazeta bezPłatna

Wrocławski klub anima, ul. Pilczycka 47, 
54-150 Wrocław, www.klubanima.pl 

kontakt: anima@klubanima.pl

skłaD: krystyna Szczepaniak 
zDJęcia: materiały własne, adobe Stock,  

pixabay, freepik

ul. kozanowska 113
naprzeciwko galerii pilczyckiej „Viktor”

bezPłatne baDanie Wzroku
zaWsze W GoDzinacH Pracy

pon.-pt. 900-1700

oferujemy wszystkie rodzaje okularów 
w atrakcyjnych cenach

tel. 88 999 47 11      www.prooptic.pl

 
 
 

 
 
 

Dziecięcy świat jest piękny, pełen kolorów, 
beztroski, zabawy, radości. och, jak czasem 
za tym tęsknimy! Dlatego uwielbiamy piec 
dla dzieci. nie ważne, czy są to urodziny, 
przyjęcia dla dzieci, czy zwykły dzień w ty-
godniu, pieczenie dla dzieci jest magią. tak-
że dlatego, że nikt, tak jak dzieci, nie potrafi 
się cieszyć z tego, że dostał coś słodkiego. 
z okazji Dnia Dziecka podpowiadamy wam, 
jak sprawić waszym maluchom słodką przy-
jemność – brazylijskie ciasto marchewkowe.

Składniki na ciasto:
• 250 ml oleju rzepakowego lub słonecznikowego
• 220 g drobnego cukru do wypiekow
• 4 duże jajka
• 3 średniej wielkości marchewki,  
 w sumie ok. 330 – 350 g
• 300 g mąki pszennej
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wszystkie składniki powinny być w tempera-
turze pokojowej. marchewki obrać, pokroić na 
plasterki. do naczynia wlać olej, dodać cukier, 

jajka, pokrojone marchewki. zmiksować blen-
derem ręcznym lub w blenderze kielichowym 
do uzyskania gładkiej mieszanki. bezpośrednio 
do mieszanki przesiać mąkę pszenną i proszek 
do pieczenia. Wymieszać rózgą kuchenną tyl-
ko do połączenia się składników, nie dłużej. 
formę o średnicy 25 cm wyłożyć papierem do 
pieczenia, sam spód. do formy przelać ciasto. 
brazylijskie ciasto marchewkowe piec w tem-
peraturze 170ºC, bez termoobiegu, przez około 
40 minut lub do tzw. suchego patyczka. Wyjąć, 
wystudzić. po wystudzeniu polać gęstą polewą 
czekoladową.

Brazylijskie  
ciasto 
marchewkowe

zagadka

karmienie PtakóW – zasaDy
Wiosna i lato to czas spacerów. Lubimy szcze-
gólnie odwiedzać z rodziną lub przyjaciółmi 
tereny nadrzeczne, na których znajduje się 
ptactwo. jeśli najdzie nas chęć nakarmienia 
kaczek czy łabędzie, musimy pamiętać o kil-
ku ważnych zasadach. po pierwsze – kar-
mienie ptaków chlebem szkodzi nie tylko 
ptakom, ale całym ekosystemom.  Większość 
odmian chleba to po prostu śmieciowe żarcie 
dla kaczek, chociaż biały chleb jest najgorszy 
i może doprowadzić do różnych problemów, 
w tym fatalnego schorzenia o nazwie „aniel-
skie skrzydło.” po drugie  – niezjedzony chleb 
tonie i gnije, powodując poważne spusto-
szenia w ekosystemie. po trzecie zaś gnijący 
chleb powoduje nadmierny rozkwit glonów 
na powierzchni zbiorników wodnych, które 
pochłaniają tlen, gniją i wydzielają toksyny 
groźne dla ryb.

skoro nie cHleb, to co?
kaczki i łabędzie można karmić drobno po-
krojonymi warzywami (np. marchewką, białą 
kapustą), ziarnami zbóż, niełuskanymi pest-
kami słonecznika, ugotowaną kaszą grycza-
ną, jęczmienną lub pęczakiem – oczywiście 
wszystko to bez soli. dostępna jest też spe-
cjalna karma dla ptaków wodnych. Co ważne 
– nie sypiemy jedzenia do wody. Rozsypuje-
my je na brzegu. i jeszcze jedno – jeśli karmić, 
to w czasie mrozów. karmienie, gdy kaczki 
same doskonale sobie poradzą, na pewno im 
nie pomoże.

Śpiewa wysoko
piosenki do słonka,
głos ma podobny

do drżenia dzwonka.
zgadniecie kto to? 

Rozwiąż krzyżówkę, rebus, 
zagadkę lub pokoloruj 

kolorowankę i podeślij do nas na 
maila: gazetka@klubanima.pl 
Wśród nadesłanych wiadomości 
wylosuje zwycięzców, których 

nagrodzimy komiksami 
i książkami!

Czym 
dokarmiać ptaki?

Na pewno 
nie chlebem!

Do poczytania i Do wygrania!

kolorowanka

„101 Dalmatynczyków  
– komiks„

komiksowa adaptacja słynnego filmu „101 dal-
matyńczyków”! dla czytelników małych i du-
żych! kolejny tom kolekcji klasycznych baśni 
disneya, w której znajdują się takie tytuły jak 
„król Lew” czy „mulan”. dalmatyńczyki pon-
go i Czika to szczęśliwi rodzice piętnaściorga 
szczeniaków.  Sielankowe rodzinne życie bo-
haterów zostaje przerwane, gdy ktoś uprowa-
dza ich potomstwo! porwane maluchy, wraz 
z osiemdziesięcioma czterema innymi szcze-
niakami, trafiają do zamku diabolicznej Cruelli 
de mon…

konkUrs: jeśli chcecie wygrać eg-
zemplarz tego komiksu, wyślijcie do nas na 
maila gazetka@klubanima.pl swoje zdjęcie 
z waszym zwierzakiem. Spośród nadesła-
nych fotografii wylosujemy zwycięzców! 

Polewa czekoladowa:
• 200 ml mleka
• 15 g masła
• 30 g miodu lub golden syrupu
• 100 g czekolady gorzkiej 
 lub deserowej, posiekanej

Wszystkie składniki umieścić w garnuszku 
i podgrzewać, mieszając, do połączenia się 
składników i powstania gładkiej mieszanki.  
po doprowadzeniu do wrzenia pogotować 
przez kilka minut, na najmniejszej mocy palin-
ka, by polewa zgęstniała. następnie zdjąć z pal-
nika i odstawić do dalszego 
zgęstnienia polewy i przestu-
dzenia (najszybciej zgęstnieje 
w lodówce, często mieszana).
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