Poznań z dzieckiem online

Z powodu epidemii instytucje kultury, muzea, warsztatownie i wszelkie parki rozrywki zostały
zamknięte. Nie oznacza to jednak, że zupełnie zawiesiły swoją działalność. Część z nich oferuje
rozrywkę online, na co pozwala technologia XXI wieku. Poniżej przedstawiamy propozycje na
konstruktywne spędzenie czasu z dzieckiem przed komputerem. Poniżej filmiki, kolorowanki i
książeczki do pobrania. To dopiero początek propozycji, czujnie wyczekujcie części drugiej!
Jeżeli korzystasz ze smartfona z systemem Android pamiętaj o zainstalowaniu aplikacji Adobe
Acrobat Reader

Podejmij wyzwanie od Bramy Poznania

Choć Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego jest zamknięte do odwołania, a ich lubiane i
popularne warsztaty nie odbywają się fizycznie, Brama Poznania wychodzi naprzeciw swoim małym
turystom. W celu aktywizacji dzieci i rodziców, zaprasza do wspólnej zabawy. Dopóki obiekt
pozostanie nieczynny, Brama na swoim facebookowym profilu o 10:00 podsyła zadanie-wyzwanie,
związane z Poznańskim Szlakiem Legend Dla Dzieci. Strona szlaku to również nagrania 10
poznańskich legend, które zainteresują maluchy. Być może warto posłuchać ich razem do poduszki?

Po zadania-wyzwania wejdź na www.facebook.com/BramaPoznania

Zagraj w Perły Powiatu

Zadaniem graczy jest odnalezienie i odwiedzenie wymienionych na planszy Pereł Powiatu

Poznańskiego. Można zrobić to w dowolnej kolejności i dowolną trasą. Wyścig odbywa się Szlakiem
Pierścienia dookoła Poznania (na planszy pola zielone) lub skrótami i innymi ścieżkami (na planszy
pola niebieskie). Nie brakuje także pól specjalnych. Wygrywa ten, kto odwiedzi wszystkie Perły jako
pierwszy.
Przed przystąpieniem do gry, należy wydrukować oraz skleić cztery elementy planszy (do
wydrukowania poniżej). Potrzebna będzie także standardowa kostka do gry oraz pionki, po jednej
sztuce dla każdego z graczy. Wyniki rozgrywki możemy zapisywać w tabeli (do wydrukowania
poniżej) lub zbierać w postaci kart – należy przygotować po jednym zestawie kart z Perłami Powiatu
Poznańskiego dla każdego z graczy (do wydrukowania poniżej).
www.powiat.poznan.pl

Instrukcja
Element planszy (górny prawy)
Element planszy (górny lewy)
Element planszy (dolny prawy)
Element planszy (dolny lewy)
Wzór planszy

Na stronie powiatu do pobrania dodatkowo karty dla dwóch graczy lub tabela do zapisywania
punktów.

Poznaj historię zamku w Kórniku poprzez apkę

Zamek w Kórniku opowiada o najważniejszych wydarzeniach z historii Kórnika od czasu przejęcia
majątku kórnickiego przez Ksawerego Działyńskiego, przez przebudowę Zamku w czasach jednego z
jego najznamienitszych właścicieli, Tytusa Działyńskiego, aż po utworzenie Arboretum i Biblioteki
Kórnickiej.
Gra skierowana głównie do dzieci i młodzieży, jednak dająca również dużo satysfakcji z rozbudowy
majątku gracza osobom dorosłym. Gra w całości bezpłatna.

POBIERZ:

Odwiedź Zwierzyniec i Kulturalny Stary Rynek Estrady Poznańskiej

Estrada Poznańska dla maluchów przygotowała internetową wersję swojej publikacji „Zwierzyniec”.
To książeczka z zagadkami, kolorowankami i wierszykami. Ci, którzy chcą nakłonić dzieci do pracy
manualnej mogą pobrać ją za darmo i wydrukować całość lub konkretne strony. Ci, którym zależy na
wierszykach, mogą poczytać je pociechom z telefonu lub tabletu!
Druga pozycja to seria rebusów i zadań manualnych, ale również opowiadania.

POBIERZ:

Pokoloruj Luboń…

Luboń to miasto koło Poznania, które kryje więcej tajemnic, niż przypuszczasz. Poniżej do pobrania
kolorowanka z podpisami przedstawionych miejsc.

POBIERZ:

…a potem Śrem

Swoje kolorowanko-zagadki ma również powiat śremski!

Kolorowanka 1
Kolorowanka 2
Kolorowanka 3

Przeczytaj legendy z okolic Poznania

Już sam Poznań obfituje w podania, legendy i niesamowite historie, a co dopiero cały powiat! Oto
zbiór legend, których na pewno nie znasz!
Pełna lista znajduje się pod tym adresem: www.powiat.poznan.pl/powiat/powiatowe-legendy

Co więcej, poniżej znajdziesz też pięknie ilustrowaną książeczkę o legendach Puszczy Zielonki.

POBIERZ:

Zgłęb tajemnicę legend Poznania

Starszym dzieciom (i dorosłym) spodobać się może bardziej „dorosłe” podejście do legend. Na
stronie www.poznanskielegendy.pl znajdziesz najsłynniejsze podania ze stolicy Wielkopolski z
historycznym komentarzem, przykładami kronikarskich zapisków i bibliografią!

źródło: www.poznanskielegendy.pl

Dowiedz się, co żyje w wielkopolskich parkach

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego dla najmłodszych turystów ma dwie
rymowanki i kolorowankę, które uświadomią ich, jakie fascynujące żyjątka można spotkać w lasach i
parkach krajobrazowych na terenie naszego województwa.

POBIERZ:

Obejrzyj ciekawy filmik
Internet potrafi być skarbnicą interesujących nagrań z życia miasta i jego najbliższych okolic. Być
może przybliżą one twojemu dziecku jego kulturę, tradycję czy nowinki poznańskie.

Skąd się wzięły szachy? - wyjaśnia Muzeum Sztuk Użytkowych Miasta Poznania

Niedźwiedzica Gienia z poznańskiego zoo budzi się z zimowego snu

Skupieniec lipowy, czyli nowy mieszkaniec naszego klimatu

Legenda o drzewie bukowym i księciu Mieszku I

Przygotował: Norbert Zieliński, na podstawie materiałów ze stron internetowych podmiotów.
Zdjęcie główne: www.pixabay.com

