
 

 

 

 

 

Wydłużamy Dzień Dziecka!  

Spotkaj Meluzynę, Adasia Niezgódkę i Pippi! 

 

W tym roku Dzień Dziecka będzie trwał 3 dni dłużej! Meluzyna i Adaś Niezgódka z 

Akademii Pana Kleksa oraz słynna Pippi - to postaci które będzie można zobaczyć na 

Łasztowni podczas interaktywnych zabaw i przedstawień. Już od piątku na 

najmłodszych będzie czekało mnóstwo atrakcji. Przedstawiamy program Strefy 

Dziecięcej. 

 

Strefa Dziecięca w tym roku po raz pierwszy stanie na Łasztowni, w otoczeniu m.in. rzeźb z 

piasku. Wśród atrakcji dla najmłodszych znajdą się m.in. animacje, konkursy, zabawy i 

mnóstwo innych niespodzianek. Strefa dziecięca to moc atrakcji przez cały weekend. 

Pierwszego dnia w godzinach od 16:00 do 20:00, w sobotę od 12:00 do 20:00, a w niedzielę 

od 12:00 do 19:00. Występy wokalne i muzyczne, interaktywne zabawy oraz spektakle, 

warsztaty plastyczne i rękodzieło, konkursy z nagrodami, działania sportowe i mnóstwo, ale to 

mnóstwo niespodzianek. Strefie towarzyszyć będzie program Szczecin Przyjazny Rodzinie. 

 

Program sceniczny: 

8 czerwca 2018 r. (piątek) 

16.00-16.35 Meluzyna i Adaś Niezgódka z Akademii Pana Kleksa - interaktywny program 

16.40-17.40 Występy dzieci i młodzieży ze szczecińskich placówek oświatowych 

17.45-18.15 Akademia tańca B-Boy 

18.20-18.30 Szczecin Przyjazny Rodzinie - konkursy dla publiczności 

18.35-19.00 Wielka Akademia Baniek Mydlanych - interaktywny blok zabaw 

19.05-19.30 Akademia tańca B-Boy 

19.35-20.00 Morskie zagadki i morskie i balonowe stwory - interaktywny blok zabaw 

 

9 czerwca 2018 r. (sobota) 

12.00-12.35 Gdzie jest Pippi? - interaktywny blok zabaw 

12.40-13.10 Występy dzieci i młodzieży ze szczecińskich placówek oświatowych 



13.15-13.25 Szczecin Przyjazny Rodzinie - konkursy dla publiczności 

13.25-13.55 Występy dzieci i młodzieży ze szczecińskich placówek oświatowych 

14.00-14.30 Akademia tańca B-Boy 

14.40-15.10 Występy dzieci i młodzieży ze szczecińskich placówek oświatowych 

15.15-15.25 Szczecin Przyjazny Rodzinie - konkursy dla publiczności 

15.30-16.00 Morska Symfonia - wesołe warsztaty muzyczne 

16.05-16.35 Występy dzieci i młodzieży ze szczecińskich placówek oświatowych 

16.40-17.05 Niesamowita Pippi i jej zdrowe nawyki - zabawy i konkursy ruchowe 

17.10-17.40 Akademia tańca B-Boy 

17.45-18.15 Brzydal - spektakl interaktywny 

18.20-18.30 Szczecin Przyjazny Rodzinie - konkursy dla publiczności 

18.35-19.00 Występy dzieci i młodzieży ze szczecińskich placówek oświatowych 

19.00-19.30 Akademia tańca B-Boy 

19.35-20.00 Rodzinne zabawy i konkursy z Pippi i jej ekipą - interaktywny blok zabaw 

 

10 czerwca 2018 r. (niedziela) 

12.00-12.30 Mr Fitness czyli Stivo la sportivo i Romek Programista - interaktywny blok zabaw 

12.35-13.00 Pokazy trików piłkarskich w wykonaniu Międzynarodowego Mistrza Niemiec 

Freestyle Football 

13.05-13.55 Występy dzieci i młodzieży z Pracowni Muzycznej Allegretto 

14.00-14.30 Mr Fitness czyli Stivo la sportivo i Romek Programista - interaktywny blok zabaw 

14.35-15.05 Występy dzieci i młodzieży ze szczecińskich placówek oświatowych 

15.10-15.35 Pokazy trików piłkarskich w wykonaniu Międzynarodowego Mistrza Niemiec 

Freestyle Football 

15.45-16.00 Mr Fitness czyli Stivo la sportivo i Romek Programista - interaktywny blok zabaw 

16.05-17.10 Koncert Grupy Artystycznej ARFIK 

17.15-17.35 Pokazy trików piłkarskich w wykonaniu Międzynarodowego Mistrza Niemiec 

Freestyle Football 

17.40-18.15 Akademia tańca B-Boy 

18.20-19.00 Mr Fitness czyli Stivo la sportivo i Romek Programista - interaktywny blok zabaw 

 


