
. ' 

. \

\ 

ff 

11:30 Tatulczyk Moniuszko 
Warsztaty muzyczn.o�plastyczn.e in.spirowan.e 
postacią Stan.isława Mon.iuszki 
Dla dzieci w wieku 6-8 lat, Polskie Wydawn.ictwo Muzyczn.e, 
stoisko 29' >-' 
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Zwykli-niezwykli mieszkańcy 
Warsztaty plastyczn.e z tw.orzen.ia własn.ego zwierzostwora. 
Prowadzi ilustratorka Justy n.a Styszyń.ska 
Dla dzieci od 4 roku życia, Wicin.okrąg, 
stoisko 30 1

J�k nas wi�zą ptaki? 
·. Przyrodn.icza przechadzka dla rodzin. z dziećmi.

Po Ogrodzie Krasiń.skich oprowadza Arkad_iusz Szaran.iec
Bez ogran.iczeń. wiekowych, Wydawn.ictwo Czarn.e, 
stoisko.54 

 
Spotkan.ie in.spirowan.e mitami o stworzen.iu świata 
z Ewą Jałochowską i jej syn.em Jędrkiem, autorami książki 
Smutek mamuta 
Dla dzieci w wieku 8-12 lat, Wydawn.ictwo Nisza, 
stoisko 33 · 

I Ty możesz zostać bajkopisarzem 
Warsztaty oajkopisarskie in.spirowan.e książką Skąd się 1biorą
bajki? Prowadzi an.imator kultury i pisarz Marek Samselski 
Dla dzieci w wieku 6-8 lat, Wydawn.ictwo Alegoria, 

· stoisko 31
\. 

· Wyprawa w dzikie miasto
Spacer przyrodn.iczy z okazji premiery książki Na dworze.
Po Ogrodzie Krasiń.skich oprowadza leśn.ik i edukator
Bartosz Popczyń.ski
Dla dzieci w wieku 7-10 lat, Wydawn.ictwo Dwie Siostry,
stoisko 32

Pomelo rośnie, czyli powiększamy słonie,
Warsztaty plastyczn.o-filozoficzn.e in.spirowan.e książką
Pamelo rośnie
Dla dzieci w wieku 3-7 lat, Zakamarki,
stoisko 22
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Emocje: wypisz, wymaluj 
Warsztaty plastyczn.e i oddechowe (z n.agro·dami) 
in.spirowan.e serią Uczucia Gucia· 
Bez ogran.iczeń. wiekowych, Wydawn.ictwo Debit, 
stoisko 28 

12:30' Gama i jej pasażerowie 
Warsztaty muzyczn.e in.spirowan.e twórczością wybitn.ych. 

� polskich dyrygen.tów i śpiewaczek XXI wieku 
I 

13:()0 

15:00 

Dla dzieci.w wieku 6-8 lat, Polskie Wydawn.ictwo Muzyczn.e, 
stoisko 29 

Zaprojektuj zamek z piasku 
Kon.kurs plastyczn.y z n.agrodarni i smokiem w roli główn.ej 
Dla dzieci do 10 roku życia, Wydawn.ictwo Czy Tam, 
stoisko 27 1 
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Jak, co i gdzie? O czytaniu dzieciom 
. . 

Spotkan.ie i warsztaty dla rodziców z dziećmi. • -
Prowadzi Mon.ika Karmaza, redaktor n.aczeln.a 
Wydawn.ictwa TADAM, mama i propagatorka czyteln.ictwa 
Dla dzieci do 6 roku życia, Wydawn.ictwa TADAM, 
stoisko 21 

Każdy jest ważny i potrzebny 
Warsztaty plastyczn.e in.spirowan.e książ�ą Zebra 
Dla dzieci w wieku 4-6 lat, Poławiacze Pereł, 
stoisko 25 

Ciasto marchewkowe i nie tylko 

I/ 

Spotkan.iez Joan.n.ą Jagodziń.ską, autorką książki Słodka bajka 
Dla dzieci od 4 roku życia, Wydawn.ictwo Alegoria, 
stoisko 31 

W tej balladzie wszystko może się zdarzyć 
Warsztaty z układan.ia historii o bohaterach książki Ballada 
. Dla dzieci od 6 roku życia, Wytwórn.ia, 
stoisko 20 

Mam talent i ... Kropka 
Warsztaty plastyczn.e in.spirowan.e książkąHropka 
Dla dzieci w wieku 3-8 lat, Maman.ia, 
stoisko 26 
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12:00   Raz, dwa, trzy, lepszy świat wymyśl Ty


