
Zniżka 50% na sesje osteopatyczne, konsultacje 
fizjoterapeutyczne | 16 – 20.05 | Centrum Medyczne Stanley 
| ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135 | w godzinach otwarcia Centrum | 
bez ograniczeń wiekowych, obowiązują zapisy tel.: 61 649 05 55 
lub 56 na hasło: „Poznańskie Dni Rodziny”

Zniżka 50% na sesje osteopatyczne, konsultacje 
fizjoterapeutyczne, badanie komputerowe stóp | 
23 – 24.05 | Centrum Medyczne Stanley| jw.

Zniżka 50% na sesje osteopatyczne, badanie 
komputerowe stóp | 25, 27,30, 31.05 i 01.06 | 
Centrum Medyczne Stanley | jw. 

50% rabatu na pierwszą konsultację pediatry, 
internisty oraz okulisty | Przychodnia MedPolonia 
ul. Starołęcka 42 | w godzinach otwarcia Przychodni | wizytę 
należy umówić wcześniej przez Call Center 61 66 43 300 
lub bezpośrednio w Przychodni, 61 22 75 810

Zniżka 351 zł na kurs prawa jazdy kat. B 
oraz 50% zniżki na jazdy doszkalające po 
ukończonym kursie w zdajprawko.pl 
ul. ks. Jakuba Wujka 15/17 | należy wypełnić zgłoszenie na stronie 
www.zdajprawko.pl

15% rabatu na zakupy wszystkich artykułów 
w sklepiku Groty Solnej (lampy solne, 
świeczniki solne, sole kąpielowe i lecznicze 
itp.) | Mikroklimatyczna Grota Solna, ul. Nad Wierzbakiem 31 | 
w godzinach otwarcia Groty

ZNIŻKI TUŻ PRZED...

„Dzień Drukarza" Festyn rodzinno-zawodowy 
| 14.05.2016 (sobota), godz. 10:00-14:00 | Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, 
ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań

TUŻ PO...

Drzwi otwarte w Klubie Sportowym CITYZEN | 
12 czerwca 2016 r  | ul. Droga Dębińska 10c  | szczegóły na stronie 
internetowej Klubu

50% rabatu na seanse relaksacyjne „Kąpiel 
w dżwięku" – koncert na żywo mis tybetańskich 
i gongu  | w czerwcu, lipcu i sierpniu | Mikroklimatyczna 
Grota Solna | ul. Nad Wierzbakiem 31 | Wymagana rezerwacja 
telefoniczna: 61 849 00 97, 787 219 922, na hasło: „Poznańskie Dni 
Rodziny"

Wystawa „Muszle, minerały i skamieniałości” 
w Sali audiowizualnej | Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18 
| w godzinach otwarcia Palmiarni | bez ograniczeń wiekowych | 
Biletem wstępu na wystawę jest bilet wstępu do Palmiarni

Zwiedzanie ekspozycji Oddziałów | „Wielkopolskie 
Muzeum Niepodległości – wszystkie Oddziały” | w godzinach 
otwarcia Oddziałów | rodziny z dziećmi | dla rodziców zwiedzających 
Oddziały Muzeum z dziećmi – bilety ulgowe

Bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy dla dzieci 
do lat 12 | Muzeum Archeologiczne – Pałac Górków, ul. Wodna 27 |  
w godzinach otwarcia Muzeum

Film o tematyce Powstania Wielkopolskiego  
Muzeum Powstania Wielkopolskiego1918-1919 | prezentacja dla 
zainteresowanych zwiedzających (należy zgłosić obsłudze muzeum 
w momencie pojawienia się w Odwachu)

Bezpłatne seanse dla rodziny | Mikroklimatyczna Grota 
Solna, ul. Nad Wierzbakiem 31 | codziennie oprócz 26.05 
|12:00, 13:00, 14:00 | wymagana rezerwacja telefoniczna: 61 849 00 
97, 787 219 922, na hasło: „Poznańskie Dni Rodziny”

Bezpłatne seanse dla dzieci do lat 12 | Mikroklimatyczna 
Grota Solna, ul. Nad Wierzbakiem 31 | codziennie oprócz 26.05 | 
16:00, 17:00, 18:00 | dzieci do lat 12 | wymagana rezerwacja tel.: 
61 849 00 97, 787 219 922 | na hasło: „Poznańskie Dni Rodziny”

Wystawa  „Rzeźba w Stereo” w Fotoplastykonie 
Poznańskim | Galeria Miejska „Arsenał”, Stary Rynek 6 | 
poniedziałek nieczynne, wtorek – sobota: 12:00 – 19:00, niedziela: 
12:00 – 16:00 | Bilet rodzinny: 5 zł, (min. 1 osoba dorosła z dzieckiem, 
max. 5 osób)

Wystawa najlepszych okładek płytowych konkursu 
30/30 | Galeria Miejska „Arsenał”,  | wstęp wolny

Wystawa sztuki ilustracji dziecięcej i książkowej – 
wystawa indywidualna prac Katarzyny Bajerowicz 
Galeria Miejska „Arsenał" | wstęp wolny

ATRAKCJE 
CYKLICZNE

Poznańskie 
Dni Rodziny

Już po raz czwarty 
Miasto Poznań zaprasza 
do skorzystania 
z propozycji dla rodzin, 
w ramach ofert instytucji 
miejskich i podmiotów 
komercyjnych.

Zachęcamy więc 
najmłodszych, młodzież, 
rodziców i dziadków do 
uczestnictwa w piknikach, 
festynach, warsztatach, 
wystawach, spektaklach, 
konferencjach i wielu 
innych atrakcjach, które 
pozwolą odkryć rodzinne 
oblicze Poznania.

Więcej informacji:

Patronat honorowy:

www.poznan.pl

15.05.2016 
NIEDZIELA
Piknik rodzinny | Park Wilsona 
12:00 – 17:00 | rodziny z dziećmi

Warsztaty z klockami Lego® 
Bricks 4 Kidz | „Bricks 4 Kidz, 
ul. Drużbickiego 9 (II piętro) (CH Poznań 
Plaza)” | 11:00-17:00 | dzieci w wieku 5-9 lat | 
zapisy: biuro@bricks4kidz.com 
lub telefonicznie (61) 30 70 444

Na tropie budowniczych – 
oprowadzanie dla rodzin po 
ekspozycji Bramy Poznania | Brama 
Poznania, ul. Gdańska 2 | 11:00 – 12:12, 
16:00 – 17:15 | Rodziny z dziećmi w wieku 
5-10 lat, zwiedzanie bezpłatne, wymagana 
rezerwacja telefoniczna, tel. 61 647 76 34

Rozpoczęcie konkursu na 
najładniejszą kartkę urodzinową 
z życzeniami dla Kozy; balony i miłe 
niespodzianki dla najmłodszych | Blubry – 
Poznańskie legendy w 6D, ul. Wroniecka 6 | 
10:00-20:00 | Rodziny z dziećmi, hasło: 
Poznańskie Dni Rodziny

Nowy Czyta Dzieciom 
(Scena Trzecia) | Teatr Nowy 
ul. Dąbrowskiego 5 | 11:00 | Sugerowany 
wiek dzieci: od 5 do 10 lat. Szczegóły 
dotyczące zakupu biletów na stronie 
internetowej Teatru

„Zmyślanka” | Teatr Animacji, 
ul. Św. Marcin 80/82” | 10:00 | spektakl dla 
dzieci najnajmłodszychw kasie Teatru na 
hasło „Poznańskie Dni Rodziny” bilet w cenie 
10 zł (pula biletów ograniczona)

„Dziób w dziób” | Teatr Animacji 
ul. Św. Marcin 80/82 | 11:00 | spektakl dla 
dzieci | w kasie Teatru na hasło „Poznańskie 
Dni Rodziny” bilet w cenie 15 zł 
(pula biletów ograniczona)

„Czarne ptaki” | Teatr Animacji 
ul. Św. Marcin 80/82 | 19:00 | spektakl 
dla młodzieżyw kasie Teatru na hasło 
„Poznańskie Dni Rodziny” bilet w cenie 20 zł 
(pula biletów ograniczona)

Warsztat niemowlęcego masażu 
Shantala, cz. I | Instytut Małego Dziecka 
im. Astrid Lindgren, os. Wichrowe Wzgórze 
119 | 10:00-12:00 | 8 rodzin (rodzic+dziecko) 
z dziećmi w wieku od 1,5 do 6 miesięcy, 
udział bezpłatny, zapisy przez formularz na 
stronie www Instytutu

„Ogrodowe historie” – rodzinne 
warsztaty ogrodnicze | Instytut 
Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, os. 
Wichrowe Wzgórze 119 | 10:00 – 12:00 
| 15 rodzin (rodzic+dziecko) z dziećmi 
w wieku przedszkolnym, udział bezpłatny, 
zapisy przez formularz na stronie Instytutu

„Ogrodowe historie” – rodzinne 
warsztaty ogrodnicze | Instytut 
Małego Dziecka, im. Astrid Lindgren, os. 
Wichrowe Wzgórze 119 | 13:00-15:00 
| 15 rodzin (rodzic+dziecko) z dziećmi 
w wieku przedszkolnym, udział bezpłatny, 
zapisy przez formularz na stronie Instytutu

Warsztat noszenia dzieci 
w chustach tkanych – grupa 
początkująca | Instytut Małego 
Dziecka im. Astrid Lindgren, os. Wichrowe 
Wzgórze 119 | 13:30-15:30 | rodzice 
oczekujący dziecka, rodzice z dziećmi 
w wieku od urodzenia do 4 miesiąca życia | 
koszt: 50 zł za jednego rodzica | 80 zł za parę 
rodziców, zapisy: 
bliskoscnastarcie@gmail.com 
(nie trzeba posiadać własnej chusty)

Warsztat noszenia dzieci 
w chustach tkanych i nosidłach 
ergonomicznych – grupa 
zaawansowana (czyli noszenie na 
plecach) | Instytut Małego Dziecka 
im. Astrid Lindgren, os. Wichrowe 
Wzgórze 119 | 16:00-18:00 | rodzice 
mający doświadczenie w noszeniu dziecka 
w chuście”koszt: 50 zł za jednego rodzica 
80 zł za parę rodziców 
zapisy: bliskoscnastarcie@gmail.com”

16.05.2016 
PONIEDZIAŁEK

„Grupa Pociąg Teatralny 
spektakl inspirowany historią” | 
Centrum Kultury ZAMEK 
ul. Św. Marcin 80/82 | 17:00-18:00 | dzieci 
7-12 lat | wstęp wolny

Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | „Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D, ul. Wroniecka 6” | 10:00-20:00 | Rodziny 
z dziećmi, hasło: „Poznańskie Dni Rodziny”

Dzień darmowych porad 
w sprawch małżeńskich | 
MACHYŃSKI RUSZKIEWICZ I PARTNERZY 
Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. 
ul. F. Ratajczaka 42/13 |9:00 – 11:00, w innych 
godzinach po telefonicznym umówieniu 
(61) 639-35-18

Drzwi otwarte Żłobek ”Krecik” 
os. B. Chrobrego 108” | 14:00 – 16:30 | 
rodzice z dziećmi do lat 3, zgłoszenia 
telefoniczne: 61 822 36 41, 669 606 041

Bezpłatna pokazowa lekcja 
języka hiszpańskiego od 
podstaw dla mam | Centrum Języków 
Obcych KONTAKT, Pl. Bernardyński 1a/1” 
| 9:00 – 10:00 | Mamy pracujące lub nie 
pracujące. Kobiety od 18 do 50 roku życia 
nie znające j. hiszpańskiegoRezerwacja 
miejsc na platformie internetowej 
https://fitspot-client.azurewebsites.net/
kontakt?boards=br

Tradycyjna hiszpańska gra 
terenowa prowadzona w języku 
hiszpańskim „rodzinna 
hiszpańska integracja” | „Centrum 
Języków Obcych KONTAKT, Pl. Bernardyński 
1a/1” | 17:00-18:00 | „Rodziny posługujące 
się min. podstawami języka hiszpańskiego 
lub angielskiego; bez ograniczeń 
wiekowych. Rezerwacja miejsc na platformie 
internetowej https://fitspot-client.
azurewebsites.net/kontakt?boards=br

Mama dobrze się komunikuje – 
warsztat coachingowy grupowy 
– trener Inga Bielińska | Fundacja 
Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki 
ARS, ul. Nowowiejskiego 15/15a | 17:00-
18:30 | mamy dzieci w wieku 0-7 lat, 
zapisy: poznancw2016@gmail.com, grupa 
do 10 osób, warsztat bezpłatny w ramach 
ICF Coaching Week

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie 
ProRodzinarodzice z dziećmi do lat 
3, szczegóły na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: www.prorodzina.org

17.05.2016 
WTOREK

Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00-20:00 | Rodziny 
z dziećmi, hasło: „Poznańskie Dni Rodziny”

Drzwi otwarte Żłobek „Kalinka” | 
ul. Szamarzewskiego 5/9” | 9:30 – 11:00 
15:00 – 16:30” | rodzice z dziećmi do lat 
3”zgłoszenia telefoniczne: 667 900 458

Drzwi otwarte Żłobek „Balbinka”  
os. B. Śmiałego 106” | 14:00 – 16:30 | rodzice 
z dziećmi do lat 3, zgłoszenia telefoniczne: 
61 823 63 6, 669 606 011

Drzwi otwarte Żłobek „Michałki” 
| os. Czecha 75” | 17:00 – 19:00 | rodzice 
z dziećmi do lat 3

Budowanie relacji małżeńskich 
– trener Błażej Kliks | Fundacja 
Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS, 
ul. Nowowiejskiego 15/15a” | 17:00 – 18:30 | 

małżeństwa, zapisy: poznancw2016@gmail.
com, grupa do 10 osób, warsztat bezpłatny 
w ramach ICF Coaching Week

Warsztaty książkowo-plastyczne 
„Malowanie z Paddingtonem” | 
Pomysłowy Kufer, ul. Wiedeńska 3 | 17:00 
– 19:00 | rodziny z dziećmi w wieku 3-8 lat. 
Zapisy: 510 809 586 lub 
pomyslowy.kufer@gmail.com, max. 12 osób 
koszt: 10 zł/os., szczegóły: 
http://pomyslowykufer.blogspot.com

„Dziecko, dorosły, rodzic – 
kiedy kim jesteśmy? (wykład 
organizowany przez Centrum 
Inicjatyw Senioralnych)” | Cafe 
Gazeta, ul. 27 Grudnia 3 | 18:00 – 19:00 | 
wykład otwarty, rezerwacja miejsc: 
tel. 603 408 842

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie 
ProRodzina, rodzice z dziećmi do lat 3, 
Szczegóły na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: www.prorodzina.org

18.05.2016 
ŚRODA
Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | „Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D", ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 | 
Rodziny z dziećmi | hasło: „Poznańskie Dni 
Rodziny”

Spektakl pt.: Elsynor (Scena 
Nowa) | Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5 
| 18:00 | od 16 r.ż. na hasło „Poznańskie 
Dni Rodziny” pula 20 biletów w cenie 25 zł 
(rezerwacja telefoniczna od 10 maja) | cykl: 
Rodzice w Nowym – szczegóły na stronie 
internetowej Teatru

 „Kiedy byłam mała – rodzinna 
podróż w świat zabawy” 
zajęcia przeznaczone dla całych rodzin, 
oparte na tekście Danuty Wawiłow „Kiedy 
byłam mała” | Biblioteka Raczyńskich filia 
nr 38, ul. Ognik 20B | 17:00-19:00 | Ilość 
miejsc ograniczona. Zapisy:
tel. 61-867-60-28

Czytanie dzieł Sienkiewicza 
oraz gawędy historyczne 
przygotowane przez członków 
Stowarzyszenia Konfederacja 
Szlachty Wielkopolskiej. | Biblioteka 
Raczyńskich, filia nr 12, ul. Arciszewskiego 27 
| 17:30 – 18:30 | Rodziny | wstęp bezpłatny

Dzień darmowych porad 
w sprawch majątkowych | 
MACHYŃSKI RUSZKIEWICZ I PARTNERZY, 
Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p., 
ul. F. Ratajczaka 42/13 | 9:00 – 11:00, 
w innych godzinach po telefonicznym 
umówieniu (61) 639-35-18

Uroczyste spotkanie dla mamy 
i taty | Hotel Kolegiacki, pl. Kolegiacki 5 
| 19:00-22:00 | rodzice | Liczba miejsc 
ograniczona. Zapisy i odbiór zaproszeń 
w Fundacji „Głos dla Życia”

Drzwi otwarte Żłobek 
„Koniczynka” | ul. Nowy Świat 7/11 | 9:30 
– 11:00 | 15:00-16:30 | rodzice z dziećmi do 
lat 3, zgłoszenia telefoniczne:  667 900 498

Drzwi otwarte Żłobek 
„Calineczka” | os. Pod Lipami 103 | 
14:00 – 16:30 | rodzice z dziećmi do lat 3 | 
zgłoszenia telefoniczne: 
61 820 24 12, 669 606 008

Drzwi otwarte Żłobek „Przemko” | 
os. Rzeczypospolitej 77 | 17:00 – 19:00 | 
rodzice z dziećmi do lat 3

Drzwi otwarte Żłobek 
„Żurawinka”| ul. Żurawinowa 5/7” | 
17:00 – 19:00 | rodzice z dziećmi do lat 3

Drzwi otwarte Żłobek „Jacek 
i Agatka” | ul. Winklera 8” | 9:30 – 11:00 | 
rodzice z dziećmi do lat 3

Drzwi otwarte Żłobek „Czerwony 
Kapturek” | ul. Klonowica 3” | 9:30 – 11:00 
| rodzice z dziećmi do lat 3

Kim chciałabym/chciałbym być 
– moje plany i postanowienia – 
trener Agnieszka Deja | „Fundacja 
Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS, 
ul. Nowowiejskiego 15/15a” | 17:00 – 18:30 | 
młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. 
Zapisy: poznancw2016@gmail.com, grupa 
do 10 osób, warsztat bezpłatny w ramach ICF 
Coaching Week

Wspólne zabawy rodzinne w sali 
zabaw IMD | Instytut Małego Dziecka 
im. Astrid Lindgren, os. Wichrowe 
Wzgórze 119” | 15:00-16:30 | 12 rodzin 
(rodzic+dziecko) z dziećmi w wieku od 
roku do 4 lat, udział bezpłatny, zapisy przez 
formularz na stronie www Instytutu

Warsztaty rytmiczno-muzyczne 
„Co tak szumi? Co tak gra?” | 
Pomysłowy Kufer, ul. Wiedeńska 3 | 17:00-
19:00 | rodziny z dziećmi w wieku 3-8 lat. 
Zapisy: 510 809 586 lub 
pomyslowy.kufer@gmail.com, max. 12 
osób, koszt: 10 zł/os., szczegóły: http://
pomyslowykufer.blogspot.com

Spacer śladami Poznańskiego 
Czerwca dla rodzin | Muzeum 
Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, 
ul. Św. Marcin 80/82 (Zamek) | 10:00 | 
zbiórka w Muzeum, zgłoszenia: osobiście 
w Muzeum, tel. 61 852 94 64, mailowo: 
muzeum@czerwiec1956.pl, obowiązuje bilet 
wstępu do Muzeum”

Warsztat origami prowadzony 
przez Dorigami | Centrum Dzieciaki 
(sala zabaw) | os. B. Śmiałego paw. 104 | 
17:00 – 19:00 | rodziny z dziećmi | koszt: 6 zł

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie ProRodzina 
| rodzice z dziećmi do lat 3 | szczegóły na 
stronie internetowej Stowarzyszenia: 
www.prorodzina.org

19.05.2016 
CZWARTEK

Seminarium pt.: „Mądre 
wychowanie – jak zadbać 
o rozwój i wychowanie dziecka” 
| Sala Biała UMP, pl. Kolegiacki 17 | 16:30 
– 19:30 | dla rodziców małych dzieci 
i przyszłych rodziców. Zapisy: 61 878 40 30, 
878 40 29, sylwia_rogacka@um.poznan.pl

Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | „Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D", ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 | 
Rodziny z dziećmi | hasło:  „Poznańskie Dni 
Rodziny”

Warsztaty artystyczne – 
decoupage – drewno | Dom Kultury 
„Stokrotka”, ul. Cyniowa 11 | 18:00 – 20:00 | 
Rodzice i dzieci do lat 10wstęp wolny

Spektakl pt.: Elsynor (Scena 
Nowa) | Teatr Nowy, ul. Dąbrowskiego 5 | 
16:00 | bez ograniczeń wiekowych | na hasło 
„Poznańskie Dni Rodziny” pula 20 biletów 
w cenie 25 zł (rezerwacja tel. od 10 maja)

Warsztaty z Robotyki dla dzieci | 
NeoRobots, ul. Marcelińska 100/205 | 16:30 
– 17:00, 17:30 – 18:00 | dzieci w wieku 5 lat 
| Zapisy telefoniczne: 501 288 878 – przy 
zapisie należy podać hasło: „Poznańskie 
Dni Rodziny”. Cena: 20 zł (ilość miejsc 
ograniczona)

Pokoleniowe tworzenie drzewa 
genealogicznego. Wprowadzenie 
dot. tworzenia drzewa genealogicznego, 
poszukiwania informacji o przodkach oraz 
próba stworzenia drzewa genealogicznego 
własnej rodziny. | Biblioteka Raczyńskich, 
Filia Wildecka, ul. Robocza 4 | 17:00 – 18:30 | 
Rodziny | wstęp bezpłatny

Bezpłatne komputerowe badanie 
stóp (dla tatusiów) | Centrum 
Medyczne Stanley, ul. 28 Czerwca 1956 
r. nr 135 | 12:00 – 15:00 | obowiązują 
zapisy tel.: 61 649 05 55 lub 56, na hasło: 
„Poznańskie Dni Rodziny”

Drzwi otwarte Żłobek „Stokrotka” 
|al. Wielkopolska 21/25 | 9:30 – 11:00, 15:00 – 
16:30 | rodzice z dziećmi do lat 3 | zgłoszenia 
telefoniczne: 667 900 468”

Drzwi otwarte Żłobek „Ptyś” | 
os. Przyjaźni 134 | 14:00-16:30 | rodzice 
z dziećmi do lat 3 | zgłoszenia telefoniczne: 
61 820 50 82, 669 606 014”

Drzwi otwarte Żłobek „Miś 
Uszatek” | ul. Prądzyńskiego 16 | 17:00 – 
19:00 | rodzice z dziećmi do lat 3

Drzwi otwarte Żłobek „Królewna 
Śnieżka” | ul. Grunwaldzka 34 | 9:30 – 
11:00 | rodzice z dziećmi do lat 3

Indywidualne 45-minutowe 
konwersacje z native speakerem 
w języku hiszpańskim | Centrum 
Języków Obcych KONTAKT 
Pl. Bernardyński 1a/1 | 10:00 – 15:00 | 
Ojcowie, matki, dorośli | Rezerwacja miejsc 
na platformie internetowej https://fitspot-
client.azurewebsites.net/kontakt?boards=br

Mama jest przedsiębiorcza – 
warsztat coachingowy grupowy 
– trener Inga Bielińska | Fundacja 
Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki 
ARS, ul. Nowowiejskiego 15/15a” | 17:00 
– 18:30 | mamy dzieci w wieku 0 – 7 lat. 
Zapisy: poznancw2016@gmail.com, grupa 
do 10 osób, warsztat bezpłatny w ramach 
ICF Coaching Week

Treningi RSA Biofeedback 
– redukcja stresu, porady 
pedagoga | Centrum Wspomagania 
i Terapii Rodziny, ul. Kraszewskiego 3/11 | 
12:00 – 15:00 | od 4 roku życia | rejestracja 
mailowa: rejestracja@pomocnamama.pl

Warsztaty plastyczno-ruchowe 
„Każdy z nas jest bohaterem” | 
„Pomysłowy Kufer, ul. Wiedeńska 3 | 17:00 
– 19:00 | rodziny z dziećmi w wieku 5-10 lat. 
Zapisy: 510 809 586 lub pomyslowy.kufer@
gmail.com | max. 6 osób, koszt: 10 zł/os., 
szczegóły: http://pomyslowykufer.blogspot.
com/”

Poznańska Akademia Zdrowia 
„Miażdżyca i jej powikłania” | 
Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 
10, sala N302 | 11:00 – 12:00 | seniorzy 
i seniorki”udział bezpłatny, zapisy 
w Centrum Inicjatyw Senioralnych: 
tel. 61 847 21 11

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie 
ProRodzinarodzice z dziećmi do lat 3 
| szczegóły na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: www.prorodzina.org

Kalendarium:

Partnerzy:

Patroni medialni:



Kalendarium cd.

20.05.2016 
PIĄTEK

Dzień świadomego rodzicielstwa 
| POSUM | 10:00 – 14:00 | dla rodziców 
noworodków, niemowląt i oczekujących na 
narodziny dziecka

Spektakl pt.: Umówmy się na 
dziś (Trzecia Scena) | Teatr Nowy, 
ul. Dąbrowskiego 5 | 20:30 | bez ograniczeń 
wiekowychna hasło „Poznańskie Dni 
Rodziny”, pula 20 biletów w cenie 25 zł 
(rezerwacja telefoniczna od 10 maja)

„Książka wspólnego dzieciństwa” 
(wystawa) oraz wspólne czytanie 
wystawionych książek przez 
dzieci, rodziców i dziadków. 
Otwarcie wystawy konkursowych prac 
dzieci. | Biblioteka Raczyńskich 
filia nr 42, filia nr 49, os. Pod Lipami 108a | 
17:00 – 19:00 | rodzice, dzieci, dziadkowie | 
wstęp bezpłatny

„Zwierzaki łączą dzieciaki. Starsi 
– młodszym”. Zajęcia literacko – 
plastyczne integrujące młodzież 
gimnazjalną z przedszkolakami 
i ich rodzicami. | Biblioteka 
Raczyńskich, filia nr 46, ul. Arciszewskiego 
27 | 17:00 – 18:30 | młodzież gimnazjalna, 
przedszkolaki z rodzicami | wstęp bezpłatny

Dzień darmowych porad 
w sprawch alimentacyjnych 
i innych | MACHYŃSKI RUSZKIEWICZ 
I PARTNERZY, Adwokaci i Radcowie Prawni 
Sp.p., ul. F. Ratajczaka 42/13 | 9:00 – 11:00 
w innych godzinach po telefonicznym 
umówieniu (61) 639-35-18

Rodzinna majówka w MDK Nr 
3 – turniej gier i zabaw dla dzieci 
szkolnych z rodzicami | Młodzieżowy 
Dom Kultury Nr 3, ul. Jarochowskiego  | 
| 17:30-19:00 | dzieci w wieku szkolnym 
z rodzicami, Zapisy telefoniczne:
61 866 57 47

Indywidualne 30-minutowe 
konsultacje dotyczące kursów 
jęzsykowych oraz przedstawienie 
oferty rodzinnej. | Centrum Języków 
Obcych KONTAKT, Pl. Bernardyński 1a/1 
| 9:00-14:00 | Ojcowie, matki, dorośli 
| Rezerwacja miejsc na platformie 
internetowej https://fitspot-client.
azurewebsites.net/kontakt?boards=br

Kim jestem? Odkrywajmy własną 
ścieżkę! Trener Magda Jarosz | Fundacja 
Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS 
ul. Nowowiejskiego 15/15a | 
18:00 – 19:30 | warsztaty przeznaczone 
dla młodzieży, służące odkrywaniu 
własnej drogi edukacyjno-zawodowej. 
Zapisy: poznancw2016@gmail.com, grupa 
do 10 osób, warsztat bezpłatny w ramach 
ICF Coaching Week

„Marzycielska Poczta 
w Pomysłowym Kufrze – piszemy 
listy do chorych dzieci” | Pomysłowy 
Kufer, ul. Wiedeńska 3 | 17:00 – 19:00 | 
rodziny z dziećmi w wieku 5 lat i więcej. 
Zapisy: 510 809 586 lub 
pomyslowy.kufer@gmail.com, max. 12 
osób, koszt: 10 zł/os., szczegóły: http://
pomyslowykufer.blogspot.com/”

Lekcja: „Patriotyzm dla 
najmłodszych” | Muzeum Powstania 
Poznańskiego – Czerwiec 1956, ul. Św. 
Marcin 80/82 (Zamek) | 10:00 | rodzice 
z dziećmi w wieku 3-8 lat”zgłoszenia: 
osobiście w Muzeum, tel. 61 852 94 64, 
mailowo: muzeum@czerwiec1956.pl, 
obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie 
ProRodzinarodzice z dziećmi do lat 3 
| szczegóły na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: www.prorodzina.org

21.05.2016 
SOBOTA

„Karawana opowieści w Bramie 
Poznania – oprowadzanie 
przez seniorów-wolontariuszy 
po ekspozycji dla rodzin 
wielopokoleniowych” | „Brama 
Poznania, ul. Gdańska 2 | 10:30-11:30 
12:00-13:00 | Rodziny wielopokoleniowe 
| zwiedzanie bezpłatne | wymagana 
rezerwacja telefoniczna, tel. 61 647 76 34

„Papier, kamień, nożyce. 
Spotkanie 1 – animacje dla 
rodzin w Bramie Poznania” | Brama 
Poznania, ul. Gdańska 2 | 11:00 – 15:00 | 
Rodziny z dziećmi | wstęp wolny

„Zagrajmy w kolory” warsztaty 
artystyczne | Centrum Kultury ZAMEK 
ul. Św. Marcin 80/82 | 11:00 – 11:45 | dzieci 
w wieku 3 - 5 lat, cena biletu 5 zł

Balony i niespodzianki dla 
najmłodszych | Blubry – Poznańskie 
legendy w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 
| Rodziny z dziećmi, hasło: „Poznańskie Dni 
Rodziny”

Festyn Rodzinny | Gimnazjum nr 54, 
ul. Newtona 2 | 14:00 – 18:00 | Rodziny 
z dziećmi | wstęp wolny

Wstęp bezpłatny na wystawę 
„Pokolenie 966 – świt wielkich 
przemian” oraz Quiz dla rodzin 
(losowanie książki „Historia 
Poznana” | Rezerwat Archeologiczny 
Genius loci, ul. Ks. I. Posadzego 3 | 
w godzinach otwarcia Muzeum | rodziny 
z dziećmi | wstęp bezpłatny

Spektakl pt.: Umówmy się na dziś 
(Trzecia Scena) | Teatr Nowy, 
ul. Dąbrowskiego 5 | 20:30 | bez ograniczeń 
wiekowych | na hasło „Poznańskie Dni 
Rodziny” pula 20 biletów w cenie 25 zł 
(rezerwacja telefoniczna od 10 maja)

Rodzinne czytanie z Teatrem 
mplusm „Przygody Pchły 
Szachrajki” oraz warsztaty 
teatralne dla dzieci i dorosłych, 
wspólne czytanie wierszy 
Brzechwy | Biblioteka dla Dzieci, 
Al. Marcinkowskiego 23/24 | 11:00 – 12:30 | 
dzieci i dorośli | wstęp bezpłatny

Warsztaty Tik tak, tik tak  
– a w zegarze czegoś brak! | Salon 
Posnania, ul. Ratajczaka 44 | 11:00 | dzieci | 
bilety: 5 zł (dostępne w Centrum Informacji 
Miejskiej i Salonie Posnania), liczba miejsc 
ograniczona – obowiązują zapisy: salon@
wm.poznan.pl lub 61 854 07 54

Festyn Rodzinny | Zespół Szkół Nr 2, 
ul. Hangarowa 14 | 12:00 | Rodziny z dziećmi 
| wstęp bezpłatny

Rodzinne warsztaty z cyklu 
TworzyMy „Serce dla mamy” 
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3, 
ul. Jarochowskiego 1 | 11:00 – 12:30 | dzieci 
3 – 5 lat z rodzicami | zapisy telefoniczne:  
61 866 57 47

Pożegnanie z tytułem: 
„Czy umiesz gwizdać, Johanno?” 
Po spektaklu spotkanie 
z Twórcami” | Centrum Sztuki Dziecka, 
Scena Wspólna, ul. Brandsteattera 1 | 11:30 
| wiek: od 10 lat | informacja nt. cen biletów 
na stronie internetowej Centrum

„ChomikTygrys” | Teatr Animacji, 
ul. Św. Marcin 80/82 | 13:00 | spektakl dla 
dzieci w kasie Teatru na hasło „Poznańskie 
Dni Rodziny” bilet w cenie 15 zł (pula biletów 
ograniczona)

„Festyn rodzinny z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego 
(ogród)” | Centrum Wspierania Rodzin 
„Swoboda”, ul. Swoboda 59 | 10:00-14:00 | 
Rodziny z dziećmi wstęp wolny

Darmowe konsultacje 
logopedyczne, pedagogiczne 
i terapeutyczne – integracja 
sensoryczna | Przychodnia MedPolonia, 
ul. Starołęcka 42 | w godzinach otwarcia 
Przychodni | dzieci (od urodzenia), 
w szczególności dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego | wizytę należy umówić 
wcześniej przez Call Center 61 66 43 300 
lub bezpośrednio w Przychodni 
61 22 75 810

Piknik Żeglarski „Zielone żagle 
dla rodzin” | Przystań Żeglarskiego 
Międzyszkolnego Klubu Sportowego ŻMKS-
Poznań, ul. Wilków Morskich 37/39,  
Poznań Kiekrz | 12:00 – 16:00 | dzieci 
w każdym wieku, z mamą, tatą , babcią 
i dziadkiem | liczba miejsc ograniczona, 
zapisy: zmkspoznan@gmail.com

Warsztaty artystyczne – 
afrykańska wioska | Klubokawiarnia 
Leniwiec, os. Na Murawie 8/1 | 11:30 – 12:30 | 
dzieci od 4 lat. Zapisy: 733 004 484 
koszt: 5 zł

Spotkania rodzinne „Spotkanie 
z dzieckiem na kolanie” | Instytut 
Małego Dziecka im. Astrid Lindgren,  
os. Wichrowe Wzgórze 119 | 9:00 – 10:30 |  
12 rodzin (rodzic+dziecko) z dziećmi 
w wieku od urodzenia do 18 miesięcy | 
udział bezpłatny, zapisy przez formularz na 
stronie www Instytutu

Spotkania rodzinne „Spotkanie 
z dzieckiem na kolanie” | Instytut 
Małego Dziecka im. Astrid Lindgren,  
os. Wichrowe Wzgórze 119 | 9:30 – 10:00 |  
12 rodzin (rodzic+dziecko) z dziećmi 
w wieku od 18 miesięcy do 3 lat | udział 
bezpłatny, zapisy przez formularz na stronie 
www Instytutu

Spotkania rodzinne „Spotkanie 
z dzieckiem na kolanie” | Instytut 
Małego Dziecka im. Astrid Lindgren,  
os. Wichrowe Wzgórze 119 | 11:30 – 13:00 
| 12 rodzin (rodzic+dziecko) z dziećmi 
w wieku od urodzenia do 18 miesięcy | 
udział bezpłatny, zapisy przez formularz na 
stronie www Instytutu

Spotkania rodzinne „Spotkanie 
z dzieckiem na kolanie” | Instytut 
Małego Dziecka im. Astrid Lindgren,  
os. Wichrowe Wzgórze 119 | 12:00 – 13:30 
| 12 rodzin (rodzic+dziecko) z dziećmi 
w wieku od 18 miesięcy do 3 lat | udział 
bezpłatny, zapisy przez formularz na stronie 
www Instytutu

„Zabawy na co dzień w domu 
i ogrodzie” | Pomysłowy Kufer, 
ul. Wiedeńska 3 | 10:00 – 12:00 | rodziny 
z dziećmi w wieku 3-6 lat. Zapisy: 510 809 
586 lub pomyslowy.kufer@gmail.com | max. 
6 osób | koszt: 10 zł/os. | szczegóły:  
http://pomyslowykufer.blogspot.com

„Zabawy na co dzień w domu 
i ogrodzie” | Pomysłowy Kufer, 
ul. Wiedeńska 3 | 12:00 – 14:00 | rodziny 
z dziećmi w wieku 7 lat i więcej. Zapisy: 510 
809 586 lub pomyslowy.kufer@gmail.com 
| max. 6 osób | koszt: 10 zł/os. | szczegóły: 
http://pomyslowykufer.blogspot.com

II Konferencja Rodzinna „Dobry 
poród – Silna Rodzina” | Urząd 
Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala 
Biała | 10:00 – 16:00 | Konferencja jest 
skierowana przede wszystkim do przyszłych 
rodziców (planujących dziecko, lub na nie 
czekających) i rodziców małych dzieci | 
rejestracja do godz. 16:00 20 maja 2016 | 
https://docs.google.com/forms/d/1rW30uCu
lg_5u550TOojlF5pvPAV8N1jznSXwv5UrvO0/
viewform?c=0&w=1

Festyn | Centrum os. Kosmonautów przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 |  
12:00 – 18:00 | rodziny z dziećmi

22.05.2016 
NIEDZIELA

„Karawana opowieści w Bramie 
Poznania – oprowadzanie 
przez seniorów-wolontariuszy 
po ekspozycji dla rodzin 
wielopokoleniowych” | Brama 
Poznania, ul. Gdańska 2 | 10:30 – 11:30, 
12:00 – 13:00 | Rodziny wielopokoleniowe 
| zwiedzanie bezpłatne | wymagana 
rezerwacja telefoniczna,  
tel. 61 647 76 34

Balony i niespodzianki dla 
najmłodszych | Blubry – Poznańskie 
legendy w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 
| Rodziny z dziećmi | hasło: „Poznańskie Dni 
Rodziny”

SURVIVAL – podczas tych zajęć 
dzieci nauczą się orientacji 
w terenie oraz zdobędą 
umiejętności pionierskie. | Program 
edukacyjny na świeżym powietrzu. | Pyrland 
Park Linowy, ul. Baraniaka/Chartowo | 
10:30 | dzieci w wieku 7-11 lat | konieczne 
zgłoszenie uczestnictwa na adres biuro@
pyrlandpark.pl do 19.05.2016, z podaniem 
hasła „Poznańskie Dni Rodziny” | Ilość miejsc 
ograniczona

„Zmyślanka” | Teatr Animacji, 
ul. Św. Marcin 80/82 | 10:00 | spektakl dla 
dzieci najnajmłodszych | w kasie Teatru na 
hasło „Poznańskie Dni Rodziny” bilet w cenie 
10 zł (pula biletów ograniczona)

„ChomikTygrys” | Teatr Animacji, 
ul. Św. Marcin 80/82 | 11:00 | spektakl dla 
dzieci | w kasie Teatru na hasło „Poznańskie 
Dni Rodziny” bilet w cenie 15 zł (pula biletów 
ograniczona)

Razem z rodzina do kina – 
wspólne rodzinne wyjście 
do kina na seans familijny – 
„Robinson Crusoe” | Kino Muza,  
ul. Św. Marcin | 12:00 – 14:00 | rodziny 
z dziećmi | Ilość bezpłatnych biletów 
ograniczona. Zapisy i rezerwacja biletów 
do 18.05.2016 na adres: zgloszenia@
glosdlazycia.pl | Odbiór biletów w kasie Kina 
Muza od 20.05.2016

Warsztat niemowlęcego masażu 
Shantala, cz. II | Instytut Małego 
Dziecka im. Astrid Lindgren, os. Wichrowe 
Wzgórze 119 | 10:00 – 12:00 | 8 rodzin 
(rodzic+dziecko) z dziećmi w wieku od 1,5 
do 6 miesięcy | udział bezpłatny, zapisy 
przez formularz na stronie www Instytutu

Kreatywne warsztaty | Instytut 
Małego Dziecka im. Astrid Lindgren,  
os. Wichrowe Wzgórze 119 | 9:30 – 11:30 |  
12 dzieci w wieku 6-8 lat i ich rodzice | udział 
bezpłatny, zapisy przez formularz na stronie 
www Instytutu

Koncert rodzinny „Muzyczne 
wygibasy” | Instytut Małego Dziecka 
im. Astrid Lindgren, os. Wichrowe 
Wzgórze 119 | 13:00 – 14:30 | 20 rodzin 
(rodzic+dziecko) z dziećmi od urodzenia 
do 3 lat | udział bezpłatny, zapisy przez 
formularz na stronie www Instytutu

„Rodzinne Figle Migle 
Trzy Dni –Mamy, Dziecka i Taty – 
w jeden szalony Dzień!” | Concordia 
Design, ul. Zwierzyniecka 3 | 11:30 – 14:00 
| rodziny z dziećmi: 10 zł dziecko/ 15zł 
rodzeństwo/ 5 zł opiekun

Warsztat dla Mam „Zamiast 
dobrych rad napisz swoją 
książkę” Concordia Design, 
ul. Zwierzyniecka 3 | 10:30 – 13:30 |  
cena: 50 zł

Festyn | os. Pod Lipami, na placu przy 
Kościele | 14:00-21:00 | rodziny z dziećmi

23.05.2016 
PONIEDZIAŁEK

Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00-20:00 | Rodziny 
z dziećmi | hasło: „Poznańskie Dni Rodziny”

Dzień darmowych porad 
w sprawch małżeńskich | 
MACHYŃSKI RUSZKIEWICZ 
I PARTNERZY, Adwokaci i Radcowie Prawni 
Sp.p., ul. F. Ratajczaka 42/13 | 9:00 – 11:00, 
w innych godzinach po telefonicznym 
umówieniu 61 639 35 18

„Smoki, zamki, rycerze, 
księżniczki” – warsztaty 
książkowo-plastyczne | Pomysłowy 
Kufer, ul. Wiedeńska 3 | 17:00-19:00 | rodziny 
z dziećmi w wieku 5-10 lat „zapisy: 510 809 
586 lub pomyslowy.kufer@gmail.com | max. 
10 osób | koszt: 10 zł/os. | 
szczegóły: http://pomyslowykufer.blogspot.
com

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie ProRodzina 
| rodzice z dziećmi do lat 3 | szczegóły na 
stronie internetowej Stowarzyszenia:  
www.prorodzina.org

24.05.2016 
WTOREK

Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 | 
Rodziny z dziećmi | hasło: „Poznańskie Dni 
Rodziny”

Warsztaty z Robotyki dla dzieci  
| NeoRobots, ul. Marcelińska 100/205 |  
16:30 – 17:00, 17:30 – 18:00 | dzieci w wieku 
6 – 8 lat | Zapisy telefoniczne: 501 288 878 – 
przy zapisie należy podać hasło: „Poznańskie 
Dni Rodziny” | Cena: 20 zł (ilość miejsc 
ograniczona)

Tworzenie bukietów z bibuły 
„Wiosenny bukiet życia”  
| Pomysłowy Kufer, ul. Wiedeńska 3 |  
17:00 – 19:00 | mamy i córki w wieku 6 lat 
i więcej | Zapisy: 510 809 586 lub 
pomyslowy.kufer@gmail.com 
max. 10 osób | koszt: 10 zł/os. | szczegóły: 
http://pomyslowykufer.blogspot.com

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie ProRodzina 
| rodzice z dziećmi do lat 3 | szczegóły na 
stronie internetowej Stowarzyszenia:  
www.prorodzina.org

25.05.2016 
ŚRODA

Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 | 
Rodziny z dziećmi | hasło: „Poznańskie Dni 
Rodziny”

Bezpłatne badanie komputerowe 
stóp (dla mam) | Centrum Medyczne 
Stanley, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135 | 12:00 
– 15:00 | mamy | obowiązują zapisy  
tel.: 61 649 05 55 lub 56 | hasło: „Poznańskie 
Dni Rodziny”

Festyn rodzinny | Przedszkole Nr 36 
ul. Perzycka 30B | 14:00 – 17:00 | rodziny 
z dziećmi | wstęp bezpłatny

Dzień darmowych porad 
w sprawch majątkowych  
| MACHYŃSKI USZKIEWICZ I PARTNERZY 
Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. ul. F. 
Ratajczaka 42/13 | 9:00-11:00, w innych 
godzinach po telefonicznym umówieniu  
61 639 35 18

Warsztaty emisyjno-
logopedyczne „Akrobatyka buzi, 
dłoni, języka” | Pomysłowy Kufer, 
ul. Wiedeńska 3 | 17:00 – 18:00 | rodziny 
z dziećmi w wieku 3-6 lat. Zapisy: 510 809 
586 lub pomyslowy.kufer@gmail.com | max. 
10 osób | koszt: 10 zł/os. | 
szczegóły: http://pomyslowykufer.blogspot.
com

Spacer śladami Poznańskiego 
Czerwca dla rodzin | Muzeum 
Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, 
ul. Św. Marcin 80/82 (Zamek) | 10:00 | rodziny 
| zbiórka w Muzeum 
zgłoszenia: osobiście w Muzeum, 
tel. 61 852 94 64, mailowo: muzeum@
czerwiec1956.pl | obowiązuje bilet wstępu 
do Muzeum

Warsztat origami prowadzony 
przez Dorigami | Centrum Dzieciaki 
(sala zabaw), os. B. Śmiałego paw. 104 | 
17:00-19:00 | rodziny z dziećmi | koszt: 6 zł

Pieśni moniuszkowskie 
i rodzinne śpiewanie Moniuszki 
(zwieńczenie projektu Centrum Inicjatyw 
Senioralnych i Teatru Wielkiego „Moniuszko 
w kolorze”) | Teatr Wielki 
(schody przed Operą) | 17:00

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie ProRodzina 
| rodzice z dziećmi do lat 3 | szczegóły na 
stronie internetowej Stowarzyszenia:  
www.prorodzina.org

26.05.2016 
CZWARTEK

Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 | 
Rodziny z dziećmi | hasło: 
"Poznańskie Dni Rodziny"

„Dzień Matki na Scenie Wspólnej: 
„Chodź na słówko 2” | Spektaklowi 
towarzyszyć będzie rodzinny piknik pełen 
atrakcji | Centrum Sztuki Dziecka, Scena 
Wspólna, ul. Brandsteattera 1 | 16:00 | wiek: 
od 7 lat | informacja nt. cen biletów na 
stronie internetowej Centrum

27.05.2016 
PIĄTEK
„Teatralna Noc Prób Nocny 
maraton spektakli” | Centrum 
Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82 | 19:00 
– 03:00 | młodzież, dorośli | wstęp wolny

Spektakl pt.: „Mokradełko” 
(Scena Duża) | Teatr Nowy, 
ul. Dąbrowskiego 5 | 19:00 | od 16 r.ż. 
| na hasło „Poznańskie Dni Rodziny” 
pula 20 biletów w cenie 25 zł (rezerwacja 
telefoniczna od 10 maja) | cykl: Rodzice 
w Nowym – szczegóły na stronie 
internetowej Teatru

Dzień darmowych porad 
w sprawch alimentacyjnych 
i innych | MACHYŃSKI RUSZKIEWICZ 
I PARTNERZY Adwokaci i Radcowie Prawni 
Sp.p., ul. F. Ratajczaka 42/13 | 9:00-11:00, 
w innych godzinach po telefonicznym 
umówieniu 61 639 35 18

Familijne fotografowanie 
– plener fotograficzny 
w Ogrodzie Botanicznym dla 
rodzin | Młodzieżowy Dom Kultury 
Nr 3, ul. Jarochowskiego, spotkanie: 
Ogród Botaniczny | 16:00 – 19:00 | Zapisy 
telefoniczne: 61 866 57 47

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie 
ProRodzina | rodzice z dziećmi do lat 
3 | szczegóły na stronie internetowej 
Stowarzyszenia: www.prorodzina.org

28.05.2016 
SOBOTA

Balony i niespodzianki dla 
najmłodszych | Blubry – Poznańskie 
legendy w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00-
20:00 | Rodziny z dziećmi | hasło: 
„Poznańskie Dni Rodziny”

Wstęp bezpłatny na wystawę 
„Pokolenie 966 – świt wielkich 
przemian” oraz Quiz dla rodzin 
(losowanie książki „Historia 
Poznana”) | Rezerwat Archeologiczny 
Genius loci, ul. Ks. I. Posadzego 3 | 
w godzinach otwarcia Muzeum | Rodziny 
z dziećmi

Spektakl pt.: „Mokradełko” 
(Scena Duża) | Teatr Nowy, 
ul. Dąbrowskiego 5 | 18:00 | od 16 r.ż. 
na hasło „Poznańskie Dni Rodziny” 
pula 20 biletów w cenie 25 zł (rezerwacja 
telefoniczna od 10 maja) | cykl: Rodzice 
w Nowym – szczegóły na stronie 
internetowej Teatru

Gra miejska dla rodzin | Cafe Misja 
Centrum Kultury Fara, ul. Gołębia 1 | 
15:30 – 18:30 | Całe rodziny (najmłodszy 
uczestnik musi mieć możliwość stawiać 
czoła kolejnym zadaniom z resztą 
rodziny) | Zgłoszenie rodziny na adres: 
gradlarodzin@gmail.com, zawierające: 
liczbę osób, wymyśloną dla rodziny nazwę, 
imię i nazwisko „szefa” rodziny razem 
z numerem telefonu | bezpłatny

Warsztaty wokół ilustracji 
książkowej prowadzone przez 
Katarzynę Bajerowicz | Galeria 
Miejska „Arsenał”, Stary Rynek 6 | 13:00 | 
rodzice z dziećmi | uczestnictwo bezpłatne

Rodzinne granie: od chińczyka 
do Pędzących żółwi – gry 
z dzieciństwa rodziców (bierki, 
pchełki) i dzieci (Halli Galli, 
Carcassonne, Jungle speed)  
| Biblioteka dla Dzieci, Al. Marcinkowskiego 
23/24 | 11:00 – 13:00 | wstęp bezpłatny

Rodzinne warsztaty z cyklu 
TworzyMy „Tor z przeszkodami” 
| Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3, 
ul. Jarochowskiego 1 | 11:00 – 12:30 | dzieci 
3 – 5 lat z rodzicami | zapisy telefoniczne: 61 
866 57 47

Darmowe konsultacje 
logopedyczne, pedagogiczne 
i terapeutyczne – integracja 
sensoryczna | Przychodnia MedPolonia 
ul. Starołęcka 42 | w godzinach otwarcia 
Przychodni | dzieci (od urodzenia), 
w szczególności dzieci z zaburzeniami 
wieku rozwojowego | wizytę należy umówić 
wcześniej przez Call Center 61 66 43 300 
lub bezpośrednio w Przychodni  
61 22 75 810

29.05.2016 
NIEDZIELA

Festyn zdrowotny 
Ostrów Tumski | 13.00-19.00

„Papier, kamień, nożyce. 
Spotkanie 2 – animacje dla 
rodzin w Bramie Poznania” | Brama 
Poznania ul. Gdańska 2 | 11:00 – 17:00 | 
Rodziny z dziećmi | wstęp wolny

„Na tropie budowniczych – 
oprowadzanie dla rodzin po 
ekspozycji Bramy Poznania”  
| Brama Poznania, ul. Gdańska 2  
|11:15 – 12:15, 13:00 – 14:15 | Rodziny 
z dziećmi w wieku 5 – 10 lat | zwiedzanie 
bezpłatne | wymagana rezerwacja 
telefoniczna, tel. 61 647 76 34

„Karawana opowieści w Bramie 
Poznania – oprowadzanie 
przez seniorów-wolontariuszy 
po ekspozycji dla rodzin 
wielopokoleniowych” | Brama 
Poznania, ul. Gdańska 2 | 14:00 – 15:00, 
15:30 – 16:30 | Rodziny wielopokoleniowe 
| zwiedzanie bezpłatne | wymagana 
rezerwacja telefoniczna, tel. 61 647 76 34

Animacje dla rodzin na Ostrowie 
Tumskim w ramach Festynu 
Caritas | Brama Poznania, ul. Gdańska 2 
| 12:00-18:00 | Rodziny z dziećmi | wstęp 
wolny

Balony i niespodzianki dla 
najmłodszych | Blubry – Poznańskie 
legendy w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 
| Rodziny z dziećmi |  
hasło: „Poznańskie Dni Rodziny”

Spektakl pt.: „Mokradełko” 
(Scena Duża) | Teatr Nowy, 
ul. Dąbrowskiego 5 | 18:00 | od 16 r.ż. 
na hasło „Poznańskie Dni Rodziny” 
pula 20 biletów w cenie 25 zł (rezerwacja 
telefoniczna od 10 maja) | cykl: Rodzice 
w Nowym – szczegóły na stronie 
internetowej Teatru

TIPI PARK – w czasie zajęć dzieci 
poznają bliżej życie Indian  
– m. in. zbudują tipi i nałożą 
barwy wojenne. Program 
edukacyjny na świeżym 
powietrzu | Pyrland Park Linowy, 
ul. Baraniaka/Chartowo | 10:30 | dzieci 
w wieku 7-11 lat | Konieczne zgłoszenie 
uczestnictwa na adres biuro@pyrlandpark.
pl do 26.05.2016, z podaniem hasła 
„Poznańskie Dni Rodziny | Ilość miejsc 
ograniczona.

Dzień dziecka dla mieszkańców  
| Poznańswkie Ośrodki Sportu i Rekreacji  
| Ośrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 
106a | 12:00 – 18:00 | rodziny z dziećmi 

30.05.2016 
PONIEDZIAŁEK
Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 | 
Rodziny z dziećmi | hasło: „Poznańskie Dni 
Rodziny”

„Rodzinne muzykowanie – 
Janusz Raptus Waściński wraz 
z córkami Rozalią i Zuzanną”  
| Cafe Misja, Centrum Kultury Fara, 
ul. Gołębia 1 | 18:00 – 19:00 | całe rodziny 
Bilet dla osoby dorosłej (10 zł) do kupienia 
w Cafe Misja. Na jednego opiekuna 2 dzieci 
może uczestniczyć w wydarzeniu bezpłatnie. 
Dla każdego kolejnego małego gościa bilet 
wstępu wynosi 5 zł.

Dzień darmowych porad 
w sprawach dowolnych | MACHYŃSKI 
RUSZKIEWICZ I PARTNERZY Adwokaci 
i Radcowie Prawni Sp.p., ul. F. Ratajczaka 
42/13 | 9:00-11:00, w innych godzinach po 
telefonicznym umówieniu 61 639 35 18

Kiermasz Rodzinny – książki dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
atrakcje dla najmłodszych, 
upominki | Święty Wojciech Dom 
Medialny, ul. Chartowo 5 | w godz. otwarcia

Warsztaty emisyjno-
logopedyczne „Akrobatyka buzi, 
dłoni, języka” | Pomysłowy Kufer, 
ul. Wiedeńska 3 | 17:00 – 18:00 | rodziny 
z dziećmi w wieku 7 lat i więcej | Zapisy:  
510 809 586 lub pomyslowy.kufer@gmail.
com | max. 10 osób | koszt: 10 zł/os.  
| szczegóły: http://pomyslowykufer.
blogspot.com

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie ProRodzina 
| rodzice z dziećmi do lat 3 | szczegóły na 
stronie internetowej Stowarzyszenia: 
www.prorodzina.org

31.05.2016 
WTOREK

Wejście do Blubrów w cenie 10 zł 
od osoby | Blubry – Poznańskie legendy 
w 6D, ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 | 
Rodziny z dziećmi | hasło: „Poznańskie Dni 
Rodziny”

Przedstawienie teatralne pt. 
„Bocian i Żabka” w wykonaniu 
aktorów Studia Małych Form 
Teatralnych Art.-Re | Dom Kultury 
„Stokrotka”, ul. Cyniowa 11 | 17:00 – 18:00 | 
Rodzice i dzieci od 3 lat | wstęp wolny

Spektakl „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków” | Teatr 
Muzyczny, ul. Niezłomnych 1e | 12:15 | 
rodziny z dziećmi | bilety w cenie 10 zł 
dostępne w Kasie Teatru, na hasło „Tydzień 
Rodziny” (pula biletów ograniczona)

Warsztaty dietetyczne nt. 
żywienia dzieci. | Warsztaty prowadzi 
dietetyk kliniczny ze szpitala dziecięcego 
mgr Klaudia Malikowska | Centrum 
Medyczne Stanley, ul. 28 Czerwca 1956 
r. nr 135 | 17:00 | Rodzice | koszt: 5 zł | 
obowiązują zapisy tel.: 61 649 05 55 lub 56 
na hasło: „Poznańskie Dni Rodziny”

Kiermasz Rodzinny – książki dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
atrakcje dla najmłodszych, 
upominki | Święty Wojciech Dom 
Medialny, ul. Chartowo 5 | w godzinach 
otwarcia

„Marzycielska Poczta 
w Pomysłowym Kufrze – piszemy 
listy do chorych dzieci” | Pomysłowy 
Kufer, ul. Wiedeńska 3 | 17:00 – 19:00 | 
rodziny z dziećmi w wieku 5 lat i więcej. 
Zapisy: 510 809 586 lub pomyslowy.kufer@
gmail.com | max. 12 osób | koszt: 10 zł/os. | 
szczegóły: 
http://pomyslowykufer.blogspot.com

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie ProRodzina 
| rodzice z dziećmi do lat 3 | szczegóły na 
stronie internetowej Stowarzyszenia: www.
prorodzina.org

01.06.2016 
ŚRODA

Dzień Dziecka | Dziedziniec UMP 
pl. Kolegiacki 17 | 10:00 – 14:00 | dzieci 
(z rodzicami)

„Balony i niespodzianki dla 
najmłodszych; Rozstrzygnięcie 
konkursu na najładniejszą kartkę 
urodzinową dla Kozy” | Blubry – 
Poznańskie legendy w 6D 
ul. Wroniecka 6 | 10:00 – 20:00 | Rodziny 
z dziećmi | hasło: „Poznańskie Dni Rodziny”

Spektakl „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków” | Teatr 
Muzyczny, ul. Niezłomnych 1e | 12:15 | 
rodziny z dziećmi | bilety w cenie 10 zł 
dostępne w Kasie Teatru, na hasło „Tydzień 
Rodziny” (pula biletów ograniczona)

Bezpłatne badanie komputerowe 
stóp (dla dzieci) | Centrum Medyczne 
Stanley, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135 | 14:00 
– 16:00 | dzieci | obowiązują zapisy 
tel.: 61 649 05 55 lub 56, na hasło: 
„Poznańskie Dni Rodziny”

Lekcja: „Patriotyzm dla 
najmłodszych” | Muzeum Powstania 
Poznańskiego – Czerwiec 1956, ul. Św. 
Marcin 80/82 (Zamek) | 10:00 | rodzice 
z dziećmi w wieku 3 – 8 lat | zgłoszenia: 
osobiście w Muzeum, tel. 61 852 94 64, 
mailowo: muzeum@czerwiec1956.pl | 
obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

Kiermasz Rodzinny – książki dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
atrakcje dla najmłodszych, 
upominki | Święty Wojciech Dom 
Medialny, ul. Chartowo 5 | w godzinach 
otwarcia

Kulinarne warsztaty 
przygotowywania włoskiej pizzy 
| Restauracja Fortezza, ul. Dworska 1 | 14:00 
| dzieci z rodzicami | wymagana rezerwacja: 
mailowo: manager@fortezza.pl, tel.: 506 
375 433 lub osobiście i wpłata 25 zł/os. (dla 
dzieci gorący kubek czekolady)

Wspólne zabawy rodzinne w sali 
zabaw IMD | Instytut Małego Dziecka 
im. Astrid Lindgren, os. Wichrowe 
Wzgórze 119 | 15:00 – 16:30 | 12 rodzin 
(rodzic+dziecko) z dziećmi w wieku od roku 
do 4 lat | udział bezpłatny | zapisy przez 
formularz na stronie www Instytutu

Drzwi otwarte w żłobkach 
niepublicznych Stowarzyszenia 
ProRodzina | Stowarzyszenie ProRodzina 
| rodzice z dziećmi do lat 3 | szczegóły na 
stronie internetowej Stowarzyszenia: 
www.prorodzina.org


