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účinkujúci
 
Dúhalka, Harry Teater, DFS Borinka, DFS Borinôčka,
TS Lienky, Mažoretky I.NIMA,TJ AC Nitra – zápasnícky oddiel 

 Zlatá rybka
V jazierku je vodička. Vo vodičke rybička.
Pri jazierku udička, zbadá ju aj rybička?

   Tri prasiatka
My sme tri prasiatka hravé, radi sa váľame v tráve.
Domčeky si postavíme, vlka sa už nebojíme.

 Janko Hraško
Ja som malý Janko Hraško, cez potok sa ide ťažko.
Z halušiek most postavím, skákaním sa zabavím.

 Pamodaj šťastia, lavička
Pamodaj šťastia, lavička! I tebe, dievčička...
Idem si hľadať službičku, no musím prejsť cez túto lavičku.

 Išlo vajce na vandrovku
Gúľalo sa vajíčko, túlalo sa svetom
Dobrodružstvá hľadalo, tešilo sa kvetom

 Talentárium
Talent – to je dobrá vec, ty si veľký umelec.
Ukáž všetkým, čo ty vieš, svoju šikovnosť predveď dnes.

 Skauti
Nauč sa, ako prežiť so skautmi v parku
 
 Centrum Slniečko
Zábava so Slniečkom

Medzinárodný deň detí 

ZÁBAVNÉ STANOVIŠTIA S ODMENAMI:

Navštív 8 stanovíšť označených tabuľami, získaj 8 pečiatok,
odovzdaj opečiatkovanú kartičku a vyhraj krásne ceny!

MAPA 

Rozprávková Dúhalka s pesničkami V krajine za dúhou

Ukážky sebaobrany a prevencie kriminality s Mestskou políciou

Detské divadelné predstavenie s Harry Teater

Bezplatná lezecká stena v Starej vodárni

Tvorivé dielne v Starej vodárni: Hráme sa na Indiánov

Zábavný svet športu

Maľovanie na tvár s Motolinom

Autisti svojim kamarátom k MDD: Waterball – nafukovacia lopta na vode

Maskoti z Detského Babylonu

Gastronomické špeciality

„Bombastic super sklz“

Muži v žltom z R1 PRIBINA

Zrýchlite na kolobežkách so SWANom

Vozenie sa na poníkoch

ATRAKCIE:

partneri pdujatia:
CVČ Štefánikova 63, Slovenský skauting – 23.zbor Nitra, Centrum Slniečko, Stará vodáreň, Mestská polícia v Nitre, Klub rodičov 
auttických detí v Nitre, My Nitrianske noviny, Motolino, Artes aranžérska dielňa, Detský Babylon,GRANVIA, Granvia Operation, SWAN 
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1 - Pódium
2 - CVČ
3 - Talentárium
4 - Skauti 
5 - Centrum slniečko
6 - My noviny

7 - Mestská polícia 
8 - Stará vodáreň
9 - TJ AC Nitra
10 - Motolino
11 - Waterball
12 - Detský babylon


