
Poznańskie Targi Książki 

10-12.03.2023 
Warsztaty dla dzieci 
Stan na 3.03.2023 

Godzina  Temat Organizator Miejsce 

Piątek 10 marca 

10.00-10.15 

11.00-11.30 

12.00-12.30 

13.00-13.30 

15.00-17.00 

Wokół postaci bajek wydawnictwa Media Rodzina. 

 

Warsztaty wokół książek ulubionych bohaterów. Szczypta iluzji, 

worek fantazji, trochę słuchania, trochę podglądania, mnóstwo 

dobrej zabawy.  

Grupy przedszkolne  (od 10:00 do 14:30-na zapisy) 

Od 15:00 dla zwiedzających, dla dzieci 3-9l.) 

Prowadząca: Monika Skikiewicz (Bajanka) 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 

14.00-15.00 Przywołujemy wiosnę z Biblioteką Raczyńskich 

Zajęcia plastyczne, Teatrzyk Kamishibai 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń wiekowych 

Prowadzący: Zofia Jazdon, Ewa Obrębowska-Piasecka, Izabela Bilska, 

Sandra Szechowiak 

Biblioteka 

Raczyńskich 

 

 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 7 

16.30-18.00 Rodzina Obrabków w akcji! 

Poznajcie Andersa Sparringa i Pera Gustavssona - dwóch Szwedów 

podejrzanych o wymyślenie Rodziny Obrabków.  

Mama Cela, tata Zbiro, babcia Anarchia, córka Kryminelka, syn Ture i 

jeszcze pies Glina- to rodzinka nietypowa, wyjątkowa, osobliwa i 

unikatowa.  

Co ich zajmuje, co trapi, o czym myślą i co wyczyniają, za czym gonią 

i przed czym uciekają, czego unikają, a co zrobią bez ogródek? 

Tego się dowiesz. Od samych autorów!  

Zapraszamy po autografy i zabawy z autorami 

Wydawnictwo 

ZAKAMARKI 

Cela Obrabków 

– pawilon 7, 

stoisko 32, 

obok stoiska 

wydawnictwa 

ZAKAMARKI 

 

 

Sobota 11 marca 
 

9.15-10.00 Kicia Kocia 

 Spotkanie dla fanów Kici Koci (wspólne czytanie, odrobina iluzji, 

zabawy z konkursami). Niech moc kiciokociowatości będzie z Wami! 

 

Zapraszamy w wieku 2-6 lat i ich rodziców lub opiekunów 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 



Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 

10.15-11.00 Kicia Kocia 

 Spotkanie dla fanów Kici Koci (wspólne czytanie, odrobina iluzji, 

zabawy z konkursami). Niech moc kiciokociowatości będzie z Wami! 

 

Zapraszamy w wieku 2-6 lat i ich rodziców lub opiekunów 

Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 

11.00-12.00 "Stwórz własną okładkę" - twórcze warsztaty plastyczne, na 

których uczestnicy będą mogli stworzyć własną okładkę do 

książki  

Mówi się: „Nie oceniaj książki po okładce". Jeśli jednak pozbawimy to 

powiedzenie metaforycznego znaczenia, z pewnością stwierdzimy, że 

okładka jest integralną częścią całej książki. Podczas warsztatów 

plastycznych uczestnicy będą mogli dać upust swojej wyobraźni, 

wcielić się w projektantów i stworzyć okładkę do swojej ulubionej lub 

wymarzonej książki! Członkowie Koła Edytorów Trantiputl, 

działającego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, 

wprowadzą warsztatowiczów w świat okładek i pomogą zrealizować 

twórcze wizje uczestników, tak by powstały piękne i oryginalne 

projekty. 

Zapraszamy dzieci  i młodzież w wieku 4-12 lat i ich rodziców lub 

opiekunów 

 Prowadzący:  Sandra Kaczmarek , Marta Puzio, Aleks Konieczna, 

Maja Bruździak, Paulina Poniatowska, Monika Krzywańska, Natalia 

Mika 

 

Koło Edytorów 

Trantiputl i 

Wydawnictwo 

Naukowe UAM 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 7 

11.00-12.00 Poduszkowa frajda z Kiełbaską. 

Spotkanie z książkami: "Poduszki" Josepha Kuflera oraz 

"Kiełbaska nie chce jeść kolacji" Oliviera Zahle’a 

Nasza przestrzeń warsztatowa zostanie podzielona na dwie strefy - 

obszar poduszkowych harców i bazy do zadań specjalnych oraz na 

strefę spotkania z rezolutną dziewczynką, którą tata nazywa 

Kiełbaską (do schrupania, mniam mniam!). Pobawimy się ruchowo i 

plastycznie, kreując poduszkowe labirynty i świat emocji widziany 

przez czerwone okulary Kiełbaski. 

Zapraszamy dzieci w wieku 2-5 lat z opiekunami 

Dam Bajek: Barbara Górecka, Maria Karwowska 

 

Wydawnictwo 

Frajda, Dom Bajek 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 8 

11.15-12.00 Zabawy wokół serii książek o Żubrze Pompiku 

 Leśna gimnastyka, zabawy ruchowe na żubrzej polanie, praca 

plastyczna. 

 

Zapraszamy dzieci w wieku 4-8 lat 

Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 

 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa na 

stoisku Media 

Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 



12.00-13.00 Urodzinowe spotkanie z Koziołkiem Matołkiem (90 lat) 

warsztaty artystyczno-plastyczne 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież  w wieku od 4-16 lat 

Prowadząca   Karolina Maria Siwak 

Oficyna Wydawnicza 

G&P 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 8 

12.00-12.50 Warsztaty jogi dla dzieci inspirowane książką  

„Czas na jogę. Zula i sprytna mucha”  

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 lat 

Prowadząca  Sandra Socha 

Wydawnictwo DEBIT Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 7 

12.15-13.00 Wytnij. Sklej. Gotowe. 

 Zapraszamy do samodzielnego wykonania kopert i pudełeczek z 

papieru z bajkową grafiką. 

Zapraszamy dzieci w wieku 3-9 lat 

Prowadząca  Wioleta (Bajanka) 

 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 

13.00-14.00 Kotki, pieski, świnki i byki czyli zwierzaki ze Starego Knedelkowa 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat 

Prowadząca Joanna Krzyżanek 

Wydawnictwo 

Papilon 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 8 

13.00-14.30 Jedzcie dzieci! Warsztaty interpunkcyjno-artystyczne dla 
dzieci z ilustratorką Dominiką Czerniak-Chojnacką 
 
Jeśli myślicie, że interpunkcja jest nudna, najwyższy czas, 
byście poznali książkę „Jedzcie dzieci! Przecinek 
i spółka” Elżbiety Pałasz z ilustracjami Dominiki Czerniak-
Chojnackiej. Przecinki, kropki, cudzysłowy i myślniki nie są 
w niej bezbarwnymi znakami, lecz wyrazistymi bohaterami – 
i przeżywają zaskakujące przygody, o jakich nie usłyszycie 
na lekcjach polskiego. Nawias spóźnia się do szkoły, 
wykrzyknik chodzi na mecze, dwukropek robi kurs pilota, znak 
zapytania niespodziewanie znika…  

Co jeszcze robią? Zapraszamy na warsztaty dla dzieci, 
na których wspólnie z ilustratorką książki wymyślicie 
i wymalujecie nowe przygody znaków przestankowych. 
 
Obowiązują zapisy przez 
formularz: https://forms.gle/37YehnsPDKeKg2pJ9 
 
Zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat. 
Prowadząca: Dominika Czerniak-Chojnacka, ilustratorka 
 

Wydawnictwo Dwie 
Siostry 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 7 

14.00-15.00 Urodzinowe spotkanie z Koziołkiem Matołkiem (90 lat) 

warsztaty artystyczno-plastyczne 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież  w wieku od 4-16 lat 

Prowadząca   Karolina Maria Siwak 

Oficyna Wydawnicza 

G&P 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 8 

14.00-15.30 Warsztaty z autorką serii „Olo i Awa. Logopedyczna zabawa”. 

Poznanie bohaterów, zabawy logopedyczne, zabawy ruchowe, prace 

plastyczne z kredkami oraz farbami marki Bambino, zapraszamy do 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

https://wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/jedzcie-dzieci.html
https://wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/jedzcie-dzieci.html
https://wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/jedzcie-dzieci.html
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2f37YehnsPDKeKg2pJ9%3ffbclid%3dIwAR0ASga6IDA2dtjkCkKOj1DTW-5WDT284mZw2Qd_jQc07TluTrApIQ0sNTk&c=E,1,QLsOjGbCpNNVCm-b-xX_kf60agQ8Ihve64dU7c_izV6WFd9H3g_n5U483Cx0g83tGBPnqQIx-4n5eimfTsEoiA78oSGSehcH44tbfW7Gplfk9AyWbdW5ch2-gwo,&typo=1


wesołej i aktywnej zabawy. 

Zapraszamy dzieci w wieku 3-7 lat 

Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 

 

pawilon 7, 

stoisko 46 

14.30-15.30 Warsztaty z pazurem. O przyjaźni, wspólnocie i tajemniczym 

kocie. Podczas zajęć autorka zaprasza dzieci do poznania bohaterów 

cyklu książek "Ulica Pazurkowa": grupy przyjaciół mieszkających w tej 

samej kamienicy oraz ich zwierzaków. Podczas spotkania dzieci 

próbują odgadnąć, co kryje się za nazwiskami bohaterów oraz 

imionami ich futrzastych przyjaciół. Uczestnicy warsztatu tworząc 

"sieć przyjaźni" czy grając w skojarzenia według instrukcji 

mieszkańców ulicy Pazurkowej mają okazję przekonać się, że książki 

potrafią otwierać na drugiego człowieka oraz że ich czytanie może 

być fantastyczną przygodą.   

Dzieci wykonają też samodzielnie papierowego kotka. 

Zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat 

Prowadząca Aleksandra Struska - Musiał 

Wydawnictwo BIS Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 7 

15.00-16.00 Wyklej za pomocą nożyczek, papieru i kleju to co chciałbyś 

zobaczyć za oknem. Jakie emocje Ci towarzyszą? 

Dzieci otrzymają arkusze ksero z  fragmentem ilustracji z książki 

„Kałużysko” (przedstawiające okno i siedzące przed nim dziecko z 

kotkiem) i arkusze kolorowego papieru (oraz przykładowe gotowe 

formy papierowe jeśli będą chciały ich użyć). Zadaniem będzie 

swobodne uzupełnienie ilustracji przez uczestników warsztatów. 

 

Zapraszamy dzieci w wieku 5-8 lat 

Prowadząca  Anna Augustyniak, Kasia Augustyniak 

ALBUS 

Wydawnictwo 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 8 

15.30- 16.30 "Stwórz własną okładkę" - twórcze warsztaty plastyczne, na 

których uczestnicy będą mogli stworzyć własną okładkę do 

książki  

Mówi się: „Nie oceniaj książki po okładce". Jeśli jednak pozbawimy to 

powiedzenie metaforycznego znaczenia, z pewnością stwierdzimy, że 

okładka jest integralną częścią całej książki. Podczas warsztatów 

plastycznych uczestnicy będą mogli dać upust swojej wyobraźni, 

wcielić się w projektantów i stworzyć okładkę do swojej ulubionej lub 

wymarzonej książki! Członkowie Koła Edytorów Trantiputl, 

działającego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, 

wprowadzą warsztatowiczów w świat okładek i pomogą zrealizować 

twórcze wizje uczestników, tak by powstały piękne i oryginalne 

projekty. 

Zapraszamy dzieci  i młodzież w wieku 4-12 lat i ich rodziców lub 

opiekunów 

Prowadzący:  Sandra Kaczmarek , Marta Puzio, Aleks Konieczna, Maja 

Bruździak, Paulina Poniatowska, Monika Krzywańska, Natalia Mika 

 

Koło Edytorów 

Trantiputl i 

Wydawnictwo 

Naukowe UAM 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 7 

16.00-17.00 Kicia Kocia 

 Spotkanie dla fanów Kici Koci (wspólne czytanie, odrobina iluzji, 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 



zabawy z konkursami). Niech moc kiciokociowatości będzie z Wami! 

 

Zapraszamy w wieku 2-6 lat i ich rodziców lub opiekunów 

Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 

16.00-17.00 Czytam i skaczę z radości! O tym jak odkrywać niespodzianki w 

książkach. 

 Naturalna nauka czytania opiera się na wywołaniu w dziecku 

radosnego przeżycia związanego ze wspólnym czytaniem. Małe 

dziecko słucha tekstu, patrzy na ilustracje, odpowiada na pytania, a 

następnie spontanicznie powtarza określone słowa i przy okazji je 

zapamiętuje. Tak rodzi się chęć poznawania liter, wyrazów oraz 

motywacja do samodzielnego czytani 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat 

Prowadząca Małgorzata Swędrowska 

Wydawnictwo 

Papilon 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 8 

16.30-18.00 Rodzina Obrabków w akcji! 

Poznajcie Andersa Sparringa i Pera Gustavssona - dwóch Szwedów 

podejrzanych o wymyślenie Rodziny Obrabków.  

Mama Cela, tata Zbiro, babcia Anarchia, córka Kryminelka, syn Ture i 

jeszcze pies Glina- to rodzinka nietypowa, wyjątkowa, osobliwa i 

unikatowa.  

Co ich zajmuje, co trapi, o czym myślą i co wyczyniają, za czym gonią 

i przed czym uciekają, czego unikają, a co zrobią bez ogródek? 

Tego się dowiesz. Od samych autorów!  

Zapraszamy po autografy i zabawy z autorami 

 

 

Wydawnictwo 

ZAKAMARKI 

Cela Obrabków 

– pawilon 7, 

stoisko 32, 

obok stoiska 

wydawnictwa 

ZAKAMARKI 

 

 

Niedziela 12 marca 

9.15- 10.00 Zabawy dla młodych detektywów z seriami książek Operacja 

oraz Sherlock Junior. 

 Tiril i Oliwer na tropie nowej zagadki. 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat 

Prowadzący: Monika Skikiewicz (Bajanka) 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 

10.15-12.00 Zabawy wokół książek pt. Pan Kuleczka oraz Wesoły Ryjek 

 Przedstawienie bohaterów, wspólne czytanie, zabawy i praca 

plastyczna. 

Zapraszamy dzieci w wieku 5-9 lat 

Prowadzący: Monika Skikiewicz (Bajanka) 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 

11.00-12.00 Poznajcie Myszonka! 

Spotkanie z książkami: "Myszonek i trzaskający mróz" oraz 

"Myszonek i urodzinowy prezent" autorstwa Riikki Jäntti 

Wesołe spotkanie z Myszonkiem, uroczym bohaterem fińskich 

Wydawnictwo 

Frajda, Dom Bajek 

 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 8 



książek autorstwa Riikki Jäntti. Razem stworzymy Myszonkowe 

kolażowe portrety oraz przygotujemy apetyczny tort na jego 

urodziny. 

Zapraszamy dzieci w wieku 2-5 lat z opiekunami 

Prowadzący: Dom Bajek: Barbara Górecka, Anna Maria Brandys 

 

 

11.00-12.00  "Pocztówka od Fridy Kahlo" 

Warsztaty plastyczne wokół książki „Do 12 razy sztuka. Czyli co 

artystom chodzi po głowie?”, których uczestniczki i uczestnicy 

samodzielnie wykonają pocztówki inspirowane twórczością Fridy 

Kahlo, Pabla Picassa i Jacksona Pollock’a. W ruch pójdą nożyczki, klej, 

markery czy pędzle i farby! Młodzi artyści poznają techniki kolażu i 

action painting oraz dowiedzą się co to jest na przykład kubizm.  

 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat 

Prowadzący Nikodem Pręgowski 

Wydawnictwo Na 

przykład 

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 7 

12.00 Sekret Icjanta – spotkanie z bohaterami serii książek pt. Rodzina 

Obrabków” 

Warsztaty literacko – plastyczne inspirowane serią Rodzina 

Obrabków. W czasie spotkania uczestnicy poznają fragmenty 

przedpremierowej części “ Rodzina Obrabków i sekret Icjana”. Będą 

także otwierać zamki, nadawać imiona, tworzyć maski oraz brać 

udział w nietypowej sesji zdjęciowej. 

Zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat 

Prowadząca Beata Witoń 

 

Wydawnictwo 

ZAKAMARKI 

Cela Obrabków 

– pawilon 7, 

stoisko 32, 

obok stoiska 

wydawnictwa 

ZAKAMARKI 

 

12.00-14.00  Azjatyckie Języki- blok warsztatów językowych: podstawy 

koreańskiego 45-50 min, chińskiego 35-40 min i japońskiego 35-

40 min  

Koreański: Hangul oraz nazwy zwierząt i ich odgłosy po koreańsku. 

Japoński: Poznajemy nazwy zwierząt i hiraganę. Chiński: Nauka 

chińskich znaków 

Krótkie warsztaty aktywizujące, pokazujące azjatyckie systemy pisma 

używane w Korei, Japonii, Chinach.  

 

Zapraszamy młodzież  

Prowadzący: Olga Paulukiewicz, Barbara Szacoń-Wójcik (autorka), 

Ewa Gajewska 

Azjatyckie Języki Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 7 

12.15-13.00 Warsztaty z autorką serii „Olo i Awa. Logopedyczna zabawa”. 

Poznanie bohaterów, zabawy logopedyczne, zabawy ruchowe, prace 

plastyczne z kredkami oraz farbami marki Bambino, zapraszamy do 

wesołej i aktywnej zabawy. 

Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat 

Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 



 

 

13.00-14.30 Od pomysłu do drzewa świata 

Spotkanie z książkami: "Mam pomysł" Dagmary Sen (wyd. Buka, 

grupa wydawnicza Tu Się Czyta) oraz "Między światem a zaświatem" 

Katarzyny Jackowskiej-Enemuo z ilustracjami Niki Jaworowskiej-

Duchlińskiej (wyd. Albus, grupa wydawnicza Tu Się Czyta) 

Jak rodzi się pomysł? Czy można go sportretować? A może 

przydadzą się nam do tego... guziki? 

Druga część spotkania poświęcona zostanie pięknej przypowieści o 

Drzewie Świata. Spróbujemy wyczarować jedno niezwykłe i pełne 

opowieści tu w Poznaniu 

Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat 

Prowadzący  Dom Bajek (Barbara Górecka, Anna Maria Brandys) 

 

Tu Się Czyta, Dom 

Bajek, Wydawnictwo 

Buka, Wydawnictwo 

Albus  

Strefa 

warsztatowa- 

pawilon 8 

13.15-14.00 Ciocia Jadzia  

Zagramy w „Ciocię Jadzię”, wymyślimy okrzyki na Paradę Cioci i 

postaramy się stworzyć efektowne transparenty. 

Zapraszamy dzieci w wieku 4-8 lat 

Prowadząca  Monika Skikiewicz (Bajanka) 

 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 

14.00 Sekret Icjanta – spotkanie z bohaterami serii książek pt. Rodzina 

Obrabków” 

Warsztaty literacko – plastyczne inspirowane serią Rodzina 

Obrabków. W czasie spotkania uczestnicy poznają fragmenty 

przedpremierowej części “ Rodzina Obrabków i sekret Icjana”. Będą 

także otwierać zamki, nadawać imiona, tworzyć maski oraz brać 

udział w nietypowej sesji zdjęciowej. 

Zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat 

Prowadząca Beata Witoń 

 

Wydawnictwo 

ZAKAMARKI 

Cela Obrabków 

– pawilon 7, 

stoisko 32, 

obok stoiska 

wydawnictwa 

ZAKAMARKI 

 

14.30-15.30 Ulubione bajki Wydawnictwa Media Rodzina 

Wspólne czytanie, zabawy ruchowe, zabawy plastyczne 

Media Rodzina Strefa 

Warsztatowa 

przy stoisku 

Media Rodzina- 

pawilon 7, 

stoisko 46 


