Ferie 2019 w Poznaniu

Wielkopolskie szkoły i uczelnie rozpoczną ferie zimowe 2019 bardzo wcześnie. Słodkie lenistwo zaczyna
się 14. stycznia i trwa do 25. stycznia.

Poniższa strona zawiera propozycje warsztatów i półkolonii na ferie 2019. Zapraszamy do zapoznania się
z propozycjami zimowymi, takimi jak lodowiska, wystawy czy Bałkański Sylwester

>>> TUTAJ

Przejdź do:

Ferie w Muzeach | Zima w Zamku | Ferie w Palmiarni Poznańskiej | Półkolonie kulinarne w
Dąbrowskiego 42 | Ferie z Bramą Poznania | Ferie z Arsenałem | Ferie z Tańcem i Sztuką |
Półkolonie artystyczne dla kreatywnych dzieciaków | Zajęcia Zimowe w Ogrodzie
Jordanowskim nr 2 | Półkolonie Zimowe na Termach Maltańskich

Ferie w Muzeach

Muzea zachęcają najmłodszych do edukacyjnego i jednocześnie sympatycznego spędzania czasu w czasie
ferii. Wiele z nich na ten czas przygotowało szereg warsztatów, lekcji muzealnych i zabaw. Sprawdź, co
oferują poszczególne z nich:

Muzeum Narodowe w Poznaniu, w tym: Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum
Sztuk Użytkowych w Poznaniu, Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum
Wojskowe;

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci;

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.

Zima w Zamku || 14. 01. 2019 – 27. 01. 2019

Centrum Kultury Zamek, jak co roku, zaprasza małych i trochę większych na przygotowane z okazji ferii
zimowych zajęcia w historycznych murach dawnego Zamku Cesarskiego. W programie warsztaty,
spektakle, pokazy filmowe oraz ciekawa wystawa „Zwierzyniec Zamkowy”, przedstawiająca zwierzęta
znane, nieznane, a nawet te fantastyczne.

To idealna propozycja dla gości z dziećmi, którzy przyjeżdżają w czasie ferii do Poznania na dłuższy pobyt,
a nie zamierzają wykupić pełnego pakietu zajęć.

Bilety na spektakl oraz filmy dostępne w kasie Zamku i przez Internet (istnieje możliwość rezerwacji). Na
warsztaty nie obowiązują zapisy, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zakupić je można wyłącznie w kasie
Zamku.

Cały program oraz informacje o dostępności biletów pod tym LINKIEM.

Ferie w Palmiarni Poznańskiej

Palmiarnia Poznańska zaprasza w czasie ferii! Z tej okazji obiekt otwarty również w poniedziałki.

Godziny otwarcia:

14.01 – 27.01, poniedziałek - niedziela: 9.00-17.00 (kasa do 16.00);
28.01 – 24.02, poniedziałek - sobota: 9.00-16.00 (kasa do 15.00), niedziela: 9.00-17.00 (kasa do 16.00).

W terminach 19 stycznia do 24 lutego 2019 r. odbędzie się Wystawa Sztuki Afrykańskiej w sali
dydaktycznej.

27 stycznia w godzinach 10.00-15.00 odbędzie się Pokaz Kotów Rasowych.

Ceny biletów:

ulgowy: 7 zł
normalny: 10 zł
ulgowy: 3,50 zł w każdy wtorek dla osób 60+ w ramach akcji "Wtorki Seniora"!
Bilety z Poznańską Kartą Dużej Rodziny, normalny: 7zł, ulgowy: 5 zł.

SZCZEGÓŁY

Półkolonie kulinarne dla dzieci w Dąbrowskiego 42

źródło: www.dabrowskiego42.com

Restauracja Dąbrowskiego 42 zaprasza dzieci w wieku 7-14 lat na warsztaty, podczas których nauczą się
gotować podstawowe potrawy, poznają tajniki kuchni z różnych regionów świata oraz, co ważne,
bezpiecznej obsługi urządzeń kuchennych.

Organizatorzy zapewniają potrzebne atrybuty oraz, przede wszystkim, dobrą zabawę.

Półkolonie odbywają się w dwóch terminach:

Termin I 14 - 18.01.2019, godziny 9:00 - 15:00
Termin II 21 - 25.01.2019, godziny 9:00 - 15:00

Cena turnusu to 520 zł/os/tydzień, przy zapisie dwójki dzieci zniżki.

Sprawdź menu oraz ceny i zapisz swoje dziecko

Ferie z Bramą Poznania

Pograjki Tradycje kolędnicze – Kolędowanie zimowe || 13. 01, godz.
11:00

Cykl koncertów interaktywnych Pograjki tym razem skupi się na kolędowaniu. Nawiązując do tego
polskiego zwyczaju, Brama Poznania zaprezentuje różne postaci tradycji kolędniczych w Polsce. Dzieci
zobaczą przebrania z różnych zakątków Polski oraz poznają mało znane zwyczaje takie jak szczodrowanie
czy herody. Poprzez zabawę nauczą się czerpać z polskiego dziedzictwa kulturowego.

Na koncerty obowiązują bilety:
10zł/osoba,
7zł/osoba – zniżka Karta Rodziny Dużej.
Dzieci do lat trzech bezpłatnie.
Wiek uczestników bez ograniczeń.

Bilety zakupić można TUTAJ

Brama Poznania

Poznański Szlak Legend dla Dzieci || 12. 01. - 27. 01. 2019

Miłośnicy legend, baśni i tajemniczych opowieści mogą przejść specjalny szlak, na trasie którego odkryją,
jakie niesamowite historie skrywa centrum Poznania. Na specjalnej stronie, z zakładki SKARBIEC
wystarczy pobrać folder, wydrukować, a między 12. i 27. stycznia przespacerować się z parku Dawne
Koryto Warty (przy amfiteatrze) do Placu Wolności.

Na tych, którzy ośmielą się wyruszyć w podróż podczas styczniowego chłodu w Bramie Poznania czeka
nagroda – książka „Koziołki, rury i czarcie ogony” . Najpierw jednak należy skrupulatnie rozwiązać
zadania przygotowane na szlaku.

Kategoria wiekowa uczestników 6 – 10 lat, oczywiście w towarzystwie rodziców. Na zabawę nie
obowiązują zapisy, szlak przejść można w dowolnym momencie, pamiętając o datach.

Regulamin

Brama Poznania

Dziwny przypadek Bolesława Z. - Gra drużynowa w Bramie Poznania || 18.
01, godz. 18:00

Zbierz czteroosobową drużynę śmiałków i staw czoła przygodzie! Wystarczy zgłosić drużynę pod
numerem telefonu 61 647 76 34, zarezerwować piątkowe popołudnie i przybyć do Bramy Poznania, by
odkryć tajemnice Bolesława Z.

Bolesław, zwany Okrutnym, z powodu swych bestialskich czynów, a także powrotu do pogaństwa, został
wymazany z genealogii Piastów i tym samym skazany na wieczne zapomnienie. Jego imię zostało wyklęte,
on sam zniknął z pamięci potomnych. Czy naprawdę dopuścił się karygodnych czynów? Czy w ogóle
istniał? Dowiedz się więcej oraz znajdź zaginioną pieczęć piastowską!
Gra przypomina gry miejskie, czerpie też z formuły escape room’ów. Gracze rozpoczynają poszukiwania w
jednej z czterech sal i udają się w podróż przez historię Ostrowa Tumskiego. Czekają na nich zadania
matematyczne, logiczne, łamigłówki, muszą wykazać się sprytem i inteligencją. Ważna będzie wiedza, ale
też umiejętność znajdywania informacji.

Kategoria wiekowa: 16+
UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona. W jednej grze uczestniczyć mogą maksymalnie 4 drużyny poszukiwaczy
przygód [16 osób]. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 61 647 76 34.
Udział bezpłatny!

Brama Poznania

Rodzinne oprowadzanie – Wyprawa z Mieszkiem || 19. 01, godz. 11:00

Zwiedzanie Bramy Poznania to zawsze dobry pomysł, lecz gdy oprowadzaniem zajmie się sam książę

Mieszko I, koniecznie zarezerwuj czas na krótką wycieczkę po historii. Książę opowie najmłodszym o
realiach życia w średniowieczu, o swoich związkach z Poznaniem i z pewnością udzieli odpowiedzi na
każde pytanie. Zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat wraz z opiekunami.

Oprowadzanie bezpłatne, zapisy pod nr tel. 61 647 7634.

Brama Poznania

Poszukiwacze skarbów – oprowadzanie dla Dziadków i Babć z Wnukami i
Wnuczkami || 22. 01, godz. 11:00

Podczas wspólnej wyprawy uczestnicy dowiedzą się, jak na tej niezwykłej wyspie jaką jest Ostrów Tumski
żyli niegdyś ludzie oraz czy w grodzie było prawdziwe złoto? Poznają historię niezwykłej skrzyni i
tajemniczego miecza. Zbadają, co kryją podziemia poznańskiej katedry. Oferta skierowana głównie dla
babć i dziadków z wnukami do 10 lat.

Oprowadzanie bezpłatne
Zapisy pod numerem telefonu: 61 647 7634

Brama Poznania

Ferie w Arsenale

Galeria Miejska Arsenał na ferie przygotowała dwa turnusy zajęć dla dzieci 7 – 10 lat (I Turnus) i 10 – 13
lat (II Turnus). Pierwszy tydzień pod hasłem „Opowieści ukryte w drewnie, gałganku i tekturze” nauczy

maluchy, jak kreatywnie wykorzystać można stare elementy drewniane, zatem posiądą podstawowe
umiejętności stolarskie, a dodatkowo dowiedzą się, jak dawniej dzieci spędzały wspólny czas. Druga
grupa, podczas „Twarze/kamuflaże”, pozna tajemnice naszego ciała w sztuce.

Daty: I Turnus 14. 01. 2019 – 18. 01. 2019 || II Turnus 21. 01. 2019 – 25. 01. 2019
Miejsce: Galeria Miejska Arsenał, ul. Stary Rynek 6, Poznań
Godziny: 9:00 – 12:00
Wiek uczestników: I Turnus 7 – 10 lat, II Turnus 10 – 13 lat.

Szczegóły i zapisy: Joanna Tekla Woźniak, Specjalista ds. Edukacji joanna.tekla@arsenal.art.pl; 61 852
9501

Ferie z Tańcem i Sztuką

W pierwszy tydzień ferii profesjonalna kadra Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź w Poznaniu zaprasza na
szereg warsztatów i zajęć, w tym: nauka tańca klasycznego, choreografii i akrobatyki, ponadto warsztaty
literackie „Magia Opowieści”. Planowane są również wyjścia np. do Bramy Poznania, aby uczestniczyć w
warsztatach edukacyjnych.
Organizatorzy zapewniają posiłki, menu uwzględnia nietolerancje pokarmowe.

Daty: 14. 01. 2019 – 18. 01. 2018
Miejsce: Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź w Poznaniu, ul. Petera Mansfelda 4
Godziny: 9:00 – 15:30 (dzieci na miejscu mogą być już o godzinie 7:00)
Wiek uczestników: od 6 roku życia.

Na STRONIE SZKOŁY sprawdzić można szczegóły, koszt uczestnictwa oraz dokonać zapisów.

Odkrywaj! Myśl! Twórz! - półkolonie artystyczne dla kreatywnych
dzieciaków

Malowana Kuźnia postawiła na pierwszy tydzień ferii. Półkolonijny format pozwoli dzieciom odkryć swoją
artystyczną, kreatywną stronę. Nauczą się technik malarstwa i rysunków, sposobów i zasad mieszania
kolorów, grafiki komiksów i fantastyki. Do tego oczywiście spacery, gry planszowe.

Organizatorzy zapewniają pełną opiekę oraz posiłki w formie śniadania i podwiecorku.

Daty: 14. 01. 2019 – 18. 01. 2019
Miejsce: Akademia Sztuki i Rękodzieła Malowana Kuźnia - os. Oświecenia 59, Poznań
Godziny: 7:00 – 17:00
Szczegóły, ceny i zapisy TUTAJ

Zajęcia zimowe w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2 pod hasłem "Ruch to
zdrowie"

Ogród Jordanowski nr w Poznaniu zachęca do aktywnego spędzania zimowych wakacji. Na boisku odbędą
się zajęcia ruchowe, w świetlicy muzyczne zabawy, a poza obiektem spacery do ciekawych miejsc.

Daty: I Turnus 14. 01. 2019 – 18. 01. 2018 || II Turnus 21. 01. 2019 – 25. 01. 2019
Miejsce: Ogród Jordanowski Nr 2, ul. Przybyszewskiego 30A, Poznań
Godziny: 8:00 – 16:00
Wiek uczestników: 6 – 12 lat

Szczegóły, ceny i zapisy TUTAJ.

Półkolonie zimowe na Termach Maltańskich

źródło: fregata.com.pl

Dla tych, których nie do końca cieszą śnieg oraz niskie temperatury, szkoła pływania Fregata
przygotowała program na obydwa tygodnie zimowych wakacji. Nauka pływania, wycieczki terenowe,
mnóstwo zabaw w strefie rozrywkowej, a wszystko na Termach Maltańskich – największym aquaparku w
Poznaniu.

Daty: I Turnus 14. 01. 2019 – 18. 01. 2019 || II Turnus 21. 01. 2019 – 22. 01. 2019
Miejsce: Termy Maltańskie, ul. Termalna 1, 61-028 Poznań
Godziny: 7:30 – 16:00
Wiek uczestników: 6 – 12 lat

Szczegóły oraz zapisy na STRONIE www.

