Lulanki, Śpiewanki, Przytulanki (14.05.2017.)
Zapraszamy mamy z dziećmi w wieku od 2 do 6 miesięcy do udziału w zajęciach rozwojowych, na których będą miały okazję poznać różne zabawy i niecodzienne zabawki oraz wymienić się doświadczeniami i pomysłami z innymi mamami.
Rodzinne gotowanie - warsztaty kulinarne dla rodzin (16.05.2017., 17.05.2017.)
Zapraszamy rodziny z dziećmi do wspólnego, rodzinnego gotowania. W czasie przygotujemy
proste i atrakcyjne dla dzieci potrawy i pokażemy jak możemy zachęcić dzieci do zdrowego
jedzenia.
Start przedszkolny – jak dobrze przygotować siebie i dziecko do przedszkola (19.05.2017.)
Do udziału w warsztacie zapraszamy rodziców przyszłych przedszkolaków, którzy chcą: dowiedzieć się i zrozumieć na czym polega proces adaptacji przedszkolnej i dlaczego jest ważny, jak wspierać dziecko i złagodzić stres adaptacyjny.
Wspólne zabawy rodzinne w sali zabaw IMD (19.05.2017., 23.05.2017.)
Zapraszamy rodziny z małymi dziećmi w wieku od roku do 4 lat do swobodnego spędzenia
czasu w sali zabaw IMD. Przestrzeń sali jest zaaranżowana w taki sposób, że stanowi źródło
do nauki, rozwijania samodzielności dzieci oraz uruchamia postawę badacza.
Dźwięku dotykanie - kreatywne warsztaty dla rodzin (20.05.2017.)
Zapraszamy do udziału w kreatywnych warsztatach, podczas których wyruszymy w podróż
do niezwykłej krainy pełnej dźwięków. Zanim tam dotrzemy wykonamy kilka zadań i poszukamy odpowiedzi na różne pytania...
Ogrodowe opowieści – rodzinne warsztaty ogrodnicze (21.05.2017.)
Zapraszamy rodziny z dziećmi do udziału w warsztacie, w trakcie którego stworzymy mini
ogrody oraz związane z nimi opowieści. Uczestnicy zajrzą w leśne i ogrodowe zakątki, poszukają w nich wróżek, skrzatów, bohaterów baśni i legend, a także siebie samych.
Warsztaty noszenia w chuście (21.05.2017.)
Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku do 4 miesięcy i rodziców spodziewających się dziecka do udziału w warsztatach noszenia w chuście, podczas których dowiedzą się jak prawidłowo nosić w chuście swoje dziecko oraz na co szczególnie zwrócić uwagę.
Rodzinne zajęcia sportowe „W zdrowym ciele, zdrowy duch” (26.05.2017.)
Zapraszamy rodziny z dziećmi do udziału w zajęciach zabawowo-ruchowych prowadzonych
przez trenera z Akademii Piłkarskiej Reissa. Nie zabraknie zabaw z piłką, biegania, gier grupowych i sportowych wyzwań.
Spotkania rodzinne „Spotkania z dzieckiem na kolanach” (27.05.2016.)
Spotkania rodzinne to okazja do wspólnego spędzenia czasu, zdobywania wiedzy oraz inspirujących kontaktów z innymi dziećmi i rodzicami. Spotkania odbędą się w wielozmysłowej
przestrzeni Instytutu, która rozbudza ciekawość i zachęca do samodzielnego działania.
Więcej informacji i zapisy na stronie imd.org.pl oraz na profilu IMD na Facebooku!
Wszystkie wydarzenia organizowane są w ramach projektu
finansowanego ze środków Miasta Poznania i dzięki zaangażowaniu Partnerów!

