
 

Drodzy Odkrywcy w wieku lat sześciu, 
ogłaszamy nabór do Akademii Misia Haribo! 

 
Zapraszamy wszystkich sześcioletnich Odkrywców do udziału w 

programie „Poznaj Świat z Misiem Haribo”, w którym udział bierze Uniwersytet 
Śląski Dzieci.  
Do programu dołączyli już Poszukiwacze ale mamy nadzieję, że wspomożecie 
swoich kolegów w działaniach w ramach Akademii. Tegoroczna edycja 
programu ma zachęcić Was do podróżowania, poznawania innych kultur i 
obyczajów mieszkańców odległych krańców świata. Otrzymaliśmy już grę 
edukacyjną oraz pomoce dydaktyczne, dzięki którym wyruszymy we wspólną 
podróż po świecie. Podczas podróży poznacie sześcioro dzieci, zamieszkujących: 
Chiny, Meksyk, Indie, Egipt, Grenlandię oraz Kenię. Przewodnikiem po tych 
krajach będzie Wasz ulubieniec: Miś Haribo, który wprowadzi Was w świat 
kultury, obyczajów, muzyki, zwierząt i języków, którymi posługują się 
mieszkańcy tych odległych krajów. 

Po przejściu całej gry edukacyjnej dotrzecie do ostatniego celu podróży, 
do Polski, gdzie czekać na Was będzie zadanie konkursowe. Waszym zadaniem 
będzie przygotowanie pracy plastycznej w formie kolażu, który stanie się 
wizytówką Polski. Ma ona przedstawić Polskę dzieciom z innych krajów i 
pokazać najbardziej charakterystyczne elementy naszej kultury i obyczajów.  

Pracę wykonywać będziecie pod  bacznym okiem naszych wspaniałych, 
wykładowców, a po Świętach Wielkanocnych, przed końcem kwietnia, wspólnie 
wyślecie ją do organizatorów konkursu. 

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody m.in. organizacja balu 
z Misiem Haribo, spotkanie w redakcji National Geographic Traveler z redaktor 
naczelną Martyną Wojciechowską, książki o podróżach i zwierzętach, gry oraz 
wiele innych nagród. 

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęło Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci.  

Zapraszamy do wspólnej nauki przez zabawę!  
 



 
Seminaria dodatkowe w Akademii Misia Haribo odbędą się w terminach:  

 29 marca 2014 godz. 15:00  

 5 i 12 kwietnia 2014 godz. 12:00  
 
Zajęcia te odbywać się będą w salach Instytutu Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej 4  
w Katowicach i trwać będą po 90 min. 
Koszt cyklu seminariów to 90 zł od osoby.  
Logowanie do grupy rozpocznie się w środę 26 marca 2014 o godzinie 20:00.  
Ilość miejsc jest ograniczona.  
Opłatę prosimy przelać na konto Uniwersytetu Śląskiego Dzieci do piątku  
28 marca 2014. Dowody wpłaty prosimy przesłać e-mailem na adres UŚD. 
 

 


