Pogram Targów Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka 2018
Sobota, 17.03
Scena
10:30-11:30 – Fantastyczny quiz dla dzieci o Polsce prowadzony przez Wydawnictwo Wilga
12:00-13:00 – Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie na Najlepszą Książkę Dziecięcą Przecinek i Kropka 2017
13:00-14:00 – Spotkanie z autorami nagrodzonych książek w Konkursie na Najlepszą Książkę Dziecięcą Przecinek i
Kropka 2017
14:00-14:30 – Bajkoterapia, czyli jak książka może pomóc. Wykład prowadzony przez Fundację Zaczytani.org
14:30-15:00 – Co robić, żeby być najlepszym przyjacielem swojego dziecka. Wykład Michała Zawadki
15:00-16:00 – Podróż do krainy „Magicznego drzewa” z Andrzejem Maleszką
16:00-17:00 – Szymon Radzimierski – premiera książki o Etiopii
17:00-18:00 – Spektakl „Wiślana opowieść” w wykonaniu Teatru Lalek Igraszka
Lisia jama
11:00-12:00 – Warsztaty plastyczne wokół książek Herve Tulleta (Wydawnictwo Insignis, wiek 2+)
13:00-14:00 – „Ciasteczkowe wachlarze Cecylii Knedelek” – warsztaty z Joanną Krzyżanek (Wydawnictwo Jedność,
wiek 4+)
14:00-15:00 – Warsztaty „Co czujesz?” wokół książki „Uczucia” z udziałem psychologa (Wydawnictwo Zielona Sowa,
wiek 4+)
15:00-16:30 – Warsztaty dziennikarskie z Sylwią Szwed (Fundacja Kosmos, wiek 7+)
16:30-17:30 – Zostań naukowcem – warsztaty z doświadczeń chemicznych (Qumple, wiek 4+)
Królicza nora
11:00-12:00 – Warsztaty dla dzieci ze skutecznego komunikowania się z Ewą i Łukaszem Świerżewskimi
(Wydawnictwo Zielona Sowa, wiek 4+)
13:00-14:00 – Warsztaty wokół książki „Strażnicy globusa. Kraina Koe” (Wydawnictwo Rebis, wiek 4+)
14:00-15:00 – Warsztaty wokół książki „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek” – zajęcia nie tylko dla
dziewczynek (Wydawnictwo Debit, wiek 5+)
15:00-16:30 – Zrób własną lalkę teatralną – warsztaty Teatru Lalek Igraszka (wiek 4+)
16:30-17:30 – Warsztaty z autorką, Agatą Widzowską wokół książki „Psierociniec”, Wydawnictwo Wilga, wiek 4+
Sowia dziupla
11:00-12:00 – Warsztaty dla maluchów wokół serii „Przygoda z czytaniem” (Wydawnictwo Ameet, wiek 2+)
13:00-14:00 – Wspólne tworzenie książki-gry (Wydawnictwo TADAM, wiek 5+)
14:00-15:00 – Rozwiązywanie zagadek z Detektywem Pozytywką (Wydawnictwo Dwukropek, wiek 4+)
15:00-16:00 – Twoja pierwsza książka i ulubieni bohaterowie bajek – warsztaty kreatywne (Empik, wiek 4+)
16:00-17:00 – Litera mała i duża – warsztaty kreatywne (Empik, wiek 4+)
17:00-18:00 – Warsztaty Activityna na podstawie scenariusza „Basi” (Wydawnictwo Egmont, 4+)
Kopiec kreta
11:00-12:00 – Zlot fanek Emi z Tajnego Klubu Superdziewczyn – warsztaty z autorką serii „Emi” (Wydawnictwo
Wilga, wiek 6+)
13:00-14:00 – Jak nie stanąć światu na odcisk, czyli savoir-vivre dla dzieci (Wydawnictwo Mind&Dream, wiek 5+)
14:00-15:00 – Warsztaty wokół kultowej bajki „Bolek i Lolek” (Wydawnictwo Znak, wiek 4+)
15:00-16:30 – Docent Pięć Procent – warsztaty z rozkładania na części komputera ośmiobitowego (Wydawnictwo
Prószyński, wiek 5+)
16:30-17:30 – „Piratka” – robienie kapelusza Króla Piratów (Wydawnictwo Prószyński, wiek 5+)

Niedziela, 18.03
Scena
10:30-11:00 – Fantastyczny quiz o zwierzakach prowadzony przez wydawnictwo Wilga
11:00-12:00 – Anna Dziewit-Meller w rozmowie z Marcinem Mellerem o książce „Damy, dziewuchy, dziewczyny”
12:00-12:45 – Spotkanie z Michałem Rusinkiem dla małych i dużych
12:45-13:30 – Prelekcja fundacji Otwarte Klatki o empatii do zwierząt
13:30-14:00 – Spotkanie z Zofią Stanecką i Marianną Oklejak, autorkami serii „Basia”
14:00-15:00 – „Kura co tyła na diecie” i „Wróbel co oćwierkał sąsiadów”, czyli Pan Poeta dla najmłodszych
15:00-16:00 – Józef Wilkoń i Agata Napiórska w rozmowie z Magdaleną Walusiak
16:00-17:00 – SzaZa, czyli Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki – opowieści o instrumentach i nieoczywistych
sposobach gry
17:00-18:00 – SzaZa, czyli muzycy, którzy potrafią grać na odkurzaczach porwą wszystkich do tańca – zabawa dla
małych i dużych
Lisia jama
11:00-12:00 – Warsztaty dla rodziców „Czytasz, wychowujesz” (Wydawnictwo Zielona Sowa, warsztat dla rodziców)
12:00-13:00 – Twoja pierwsza książka – warsztaty kreatywne (Empik, wiek 4+)
13:00-14:00 – Litera mała i duża – warsztaty kreatywne (Empik, wiek 4+)
14:00-15:00 – Nauka nie idzie w las – warsztaty z Miszą i Griszą (Wydawnictwo Tashka, wiek 4+)
15:00-16:00 – Jak powstaje książka? Kreatywne warsztaty z tworzenia książki (Wydawnictwo TADAM, wiek 5+)
16:00-17:30 – Spektakl i warsztaty z „Basią” w wykonaniu autorek, Zofią Stanecką i Marianną Oklejak
(Wydawnictwo Egmont, wiek 3+)
Królicza nora
11:00-12:00 – Warsztaty z Panem Pieluchą i jego kropkami (Wydawnictwo Tashka, wiek 2+)
12:00-13:00 – Uwerturki, czyli muzyka z patyka – pierwszy spacer po świecie instrumentów (Polskie Wydawnictwo
Muzyczne, wiek 2+)
13:00-14:00 – Zagadki, zdejmowanie odcisków palców i tajne szyfry – warsztaty z Detektywem Pingwinem
(Wydawnictwo Zielona Sowa, wiek 6+)
14:00-15:00 – Podróż do krainy „Magicznego Drzewa” – warsztaty wokół serii (Wydawnictwo Znak, wiek 5+)
15:00-16:00 – Czy niedźwiedzie jedzą śledzie? Spotkanie z Renatą Kijowską, autorką książki „Kuba Niedźwiedź.
Historie z gawry” (Wydawnictwo Znak, wiek 3+)
Sowia dziupla
11:00-12:00 – Litery jak dzieła sztuki, czyli sztuka kaligrafii (Wydawnictwo Wilga, wiek 6+)
12:00-13:00 – Eksperymenty chemiczne pod okiem doświadczonego naukowca (Qumple, wiek 4+)
13:00-14:30 – Kodowanie dla dziewczynek i chłopców (Wydawnictwo Wilga, wiek 6+)
14:30-15:30 – Moc Zwierzaków! Warsztaty wokół książki o prawach zwierząt i empatii – „Zwierzokracja”
(Wydawnictwo Papilon, wiek 5+)
15:30-17:00 – Kosmiczne warsztaty plastyczne (Fundacja Kosmos, wiek 5+)Kopiec kreta
11:00-12:00 – Którędy do Ameryki? Warsztaty z autorami książki „Doba na oceanie. Jak przepłynąć Atlantyk
kajakiem?” (Wydawnictwo Druga Noga, wiek 5+)
12:00-13:30 – Kamishibai, japońska sztuka ilustracji. Spektakl i warsztaty „Wokół kół”, Mały Teatr Ilustracji, 3+
13:30-14:30 – Skąd się biorą bajki? Warsztaty literacko-plastyczne z Iwoną Rypson,Wydawnictwo Alegoria, 4+
14:30-15:30 – Książki i klocki LEGO (Wydawnictwo Ameet, wiek 4+)
15:30-16:30 – Wszyscy jesteśmy ważni i potrzebni, czyli warsztaty o tolerancji, Wydawnictwo Poławiacze Pereł,
wiek 4+)
16:30-17:30 – BeatBox dla dzieci, czyli kreatywne ćwiczenie mowy (BeatBox Kids, wiek 4+)

Wydarzenia towarzyszące (sobota, niedziela)
11:00-13:00 – Ogórki, żuki, tarpany – odjazdowe zabawy w „Ogórasie”, czyli zabawy wokół tego w co bawili się nasi
rodzice (Wydawnictwo Wilga, wiek 5+)
10:00-18:00 – Wystawa ilustracji Józefa Wilkonia na terenie Targów
10:00-18:00 – Wystawa ilustracji Rocha Urbaniaka na terenie Targów
10:00-18:00 – Wystawa ilustracji Marcina Minora na terenie Targów
10:00-18:00 – fotobuka oraz monidło z „Basią”

