«СВІТ ДИТИНСТВА»
Свято — це неабияка подія у житті кожної дитини. Тому батькам край
необхідно хоча б на один день залишати усі свої клопоти і приділяти максимум
уваги своїй дитині? А особливо тоді, коли є куди піти, є куди повести свого
малюка, є де організувати для нього цікаве та змістовне дозвілля. Але пригадайте,
коли Ви востаннє бачили в нашому місті дитячі розваги? Так, ми можемо згадати
лише свята, які організовуються до Дня незалежності, Дня захисту дитини та
Новорічне свято. Лише тоді у дітей є можливість весело розважитися. Але ж
цього катастрофічно замало? Та й перелік розваг обмежений: коротка анімаційна
вистава; повітряні кульки, які коштують не дешево і не кожен батько може
дозволити придбати їх своїй дитині; батут, до якого важко достоятись у черзі та
солодка вата. Про дітей у нашому місті особливо ніхто не дбає. Про це свідчить
те, що ми не маємо жодного дитячого кафе, двори біля будинків не обладнані
ігровими майданчиками, відсутні розвиваючі гуртки для дошкільнят.
Мені дуже хотілося б, щоб в нашому місті було створено розважальний центр
для дітей. Це дало б можливість кожній дитині більше спілкуватись з
однолітками, знайти собі нових приятелів, розвиватися, проводити гарно час
разом з батьками та друзями. Тут малюки могли б переглядати мультфільми на
великому екрані в зоні відпочинку. Ласувати смачною та корисною їжею у
дитячому кафе. Святкувати найвеселіші дні народження та урочисті події в
компанії кумедних клоунів. І все це - в просторому бенкетному залі. Веселитися
та стрибати в м’якій ігровій зоні, де розташований шалений батут, величезний
лабіринт з м’якими перешкодами, сухий басейн з кольоровими кульками, різної
величини гірки та тунелі. Захоплюючі гонки на машинках, мотоциклах, водних
скутерах, змагання у баскетбол та аерохокей, картинг. Різноманітні інтерактивні

та розвиваючі ігри. Все це - в зоні відео простору. За найкращий результат щасливі квиточки, які можна обміняти на призи. Симулятори автомобілів,
мотоциклів, скутерів розвивають у дітей точність, зосередженість, координацію
рухів. Катаючись на електромобілях, дитина отримує навички водіння. Спортивні
атракціони сприяють розвитку спортивного духу, розвивають спритність та
координацію руху. В центрі дітки зможуть відвідувати майстер-класи з дитячого
візажу (цікаві перетворення в улюблених героїв, звіряток або у вигаданих
персонажів),
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різноманітних аплікацій, оригамі, а також самим приймати в цьому участь.
Відвідувати кулінарні майстер-класи. Переглядати лялькові вистави. Відвідувати
тематичні події за участю команди аніматорів.
Все це та багато іншого та цікавого чекатиме на наших маленьких мешканців в
розважальному центрі «Світ дитинства». Адже сьогодні в місті Ладижин
налічується велика кількість малят і майбутніх молодих матусь. І дуже прикро
спостерігати, що основною щоденною розвагою для них є сидіння на лавках на
центральній площі міста!

