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BRAMA POZNANIA
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ICHOT to miejsce, gdzie samodzielnie możesz poznać
historię Poznania (najlepiej z audioprzewodnikiem). Tutaj
wolno – a nawet należy! – dotykać eksponatów, a także
razem z rodziną czy przyjaciółmi rozegrać partię gry
podłogowej.

PARK KASPROWICZA
W tym parku działa Kolektyw Kąpielisko – grupa ludzi,
którzy razem uprawiają ogród. To projekt społeczny, więc
i Ty możesz tu przyjść, by się przyłączyć: obserwować
rośliny, uczyć się uprawy, a nawet piec wspólnie
chleb. Zainteresowanych architekturą na pewno
zaciekawi znajdująca się w parku modernistyczna Hala
Widowiskowo-Sportowa „Arena”.
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Gdańska 2

górny Łazarz, między Reymonta a Jarochowskiego
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Rozszyfruj skrót ICHOT.
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RZEKA WARTA POZNANIA
Wybierz się nad Wartę i odkryj, jak wiele się tu dzieje.
Latem poleżysz tu na plaży, posłuchasz koncertu, a nawet
przepłyniesz się tramwajem wodnym. Dzięki Wartostradzie
wzdłuż rzeki można przez cały rok jeździć rowerem. Przy
okazji przyjrzyj się zmianom, jakie zachodzą w przyrodzie
wokół rzeki w różnych sezonach.
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Muzea są pełne tajemnic. Kupując bilet wstępu, poproś
o Przewodnik Muzealnych Tropicieli albo wypożycz
specjalną Walizkę i odkrywaj sekrety dzieł sztuki. Potem
możesz wybrać się na pobliską wieżę Zamku Przemysła
i spojrzeć na miasto z nowej perspektywy.
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nad Wartą
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Aleje Marcinkowskiego 9
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Strzałkami dopasuj terminy
do elementów znaczka.

SPACER PO FYRTLACH
Wytrawny odkrywca w każdej dzielnicy znajdzie niejedno
fantastyczne miejsce, ale dawne fyrtle mają szczególny
charakter. Zajrzyj w podwórka, np. na Małeckiego
23 czy Al. Marcinkowskiego 11G, poszukaj ogrodów
społecznych czy przepięknych budynków z wieżyczkami
i zdobieniami, tak jak tzw. kamienica Borejków. Czy wiesz,
gdzie się znajduje?

cały Poznań
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Ząbkowanie
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Nominał
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Eminent

12

5

POLSKA

2 zł

Wojska Polskiego 71E
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Pokoloruj białą kamieniczkę
kolorem, jaki ma w rzeczywistości.

Garbary 101/111
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Odwiedź stronę internetową
CK Zamek i zanotuj wydarzenia,
na jakie chcesz pójść.
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Zaplanuj podróż z domu
na Sołacz i z Sołacza do domu.
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CENTRUM KULTURY ZAMEK
To miejsce wielu wystaw, warsztatów i wydarzeń
kulturalnych – tam ciągle coś się dzieje! Zajrzyj do zamku
i przejdź się jego korytarzami i dziedzińcami. Wymyśl
swoją opowieść o tym miejscu, a potem przyprowadź
tu przyjaciół i pokaż im zamek widziany Twoimi oczami.

okolice Meteorytowej
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Jak szybko potrafisz znaleźć
książkę, klucz i puszkę?
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Jeżyce i Wilda

POCZTA GŁÓWNA
W tym majestatycznym budynku mieści się Dyrekcja
Poczty w Poznaniu. Wybitny pisarz i wolny duch Stanisław
Przybyszewski mieszkał tu i pracował przez jakiś czas,
a nawet stworzył słownik terminów pocztowych.
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Dopasuj owoce do liści. Połącz je linią.
Podpisz nazwami drzew, z których pochodzą.

Zapisz swoją teorię
pochodzenia kraterów.

DESIGN W POZNANIU
Jeśli interesujesz się projektowaniem, to śledź uważnie wydarzenia dla dzieci i rodzin organizowane przez Concordia
Design. Zaprojektuj swoje wymarzone podwórko i przynieś
rysunek do punktu info – w zamian dostaniesz nasiona
roślin, które możesz posiać w podwórkowym ogródku.

Zwierzyniecka 19
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Zwierzyniecka 3
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Na spacerze policz przypory Areny
(wyglądają jak gigantyczne zjeżdżalnie).
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STARY RYNEK

nad Maltą i Rusałką
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Który ptak jest który?

Na spacer do parku Sołackiego warto jeździć bimbą.
Sprawdź w Internecie możliwe połączenia i wybierz dwie
różne trasy: jedną na dojazd, a drugą na powrót. A może
wrócisz rowerem miejskim? Na miejscu nie przeocz
uroczego budynku dawnej poczekalni tramwajowej.

Małopolska przy Wołyńskiej
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NA ROWERACH
Jazda rowerami po Poznaniu to przyjemność. Poćwicz
najpierw w miasteczku rowerowym w parku Tysiąclecia,
a potem wyrusz z rodziną do miasta. Jeśli nie wiesz,
od czego zacząć, to poszukaj Poznańskiego Węzła Rowerowego przy jeziorze Malta – tam zaczyna się wiele tras,
a każda to nowa przygoda.

Stary Rynek

BIMBĄ NA SOŁACZ

NAD JEZIORO
Malta i Rusałka to dwa najbardziej znane jeziora
w Poznaniu. Każde z nich jest inne: Rusałka – lekko dzika
i naturalna, Malta – uporządkowana, z atrakcjami takimi
jak ciuchcia Maltanka, wyciąg czy termy. Na co masz
dziś ochotę?

Na rynku, obok ratusza, znajdziesz barwne kamieniczki.
Słynne koziołki na ratuszu zobaczysz lepiej, jeśli na spacer
weźmiesz lornetkę albo pójdziesz do Rogalowego Muzeum
spojrzeć przez okna z piętra (przy okazji nauczysz się piec
rogale świętomarcińskie!).
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STARE ZOO
W zabytkowym Starym Zoo możesz zobaczyć, a nawet
pogłaskać zwierzęta gospodarskie, takie jak owce czy
osiołki; ale są tam i egzotyczne ptaki. Idź przyjrzeć się tym
latającym pięknościom. Spore wrażenie robi zabytkowa
woliera, czyli klatka tak duża, by ptaki mogły w niej latać.
Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak wyglądają te ptaki
w miejscach, które zamieszkują naturalnie.

róg Kościuszki i Święty Marcin
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SZTUKA NA ULICY
Jeżyce i Wilda inspirują artystów: poetów, streetartowców i społeczników, dlatego znajdziesz tu sporo
murali i wierszy na ścianach. Rozejrzyj się uważnie
w poszukiwaniu Pana Peryskopa, rysowanego tu i ówdzie
przez Noriakiego.

Święty Marcin 80/82
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REZERWAT I GÓRA MORASKO
Naukowcy wciąż się głowią, skąd w tym lesie wzięły się kratery. Prawdopodobnie powstały po uderzeniu meteorytu.
Wybierz się tam na spacer, obejrzyj je, a później wdrap się
na górę Morasko, skąd roztacza się niezły widok na Poznań.
Tam w spokoju opracuj i spisz swoją teorię powstania
kraterów.

okolice dworca Poznań Garbary
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PCHLI TARG W STAREJ RZEŹNI
W pogodny niedzielny poranek wybierz się na poszukiwanie skarbów na pchlim targu. Kupowanie tam to niezła
zabawa! Nie trzeba wiele bejmów, a warto się targować.
Pójdź z rodzicami lub dziadkami, żeby wspólnie poszukać
przedmiotów z ich dzieciństwa.

RZEŹBY NA CYTADELI
W największym poznańskim parku Cytadela kryje się
kilkadziesiąt ciekawych rzeźb. Podczas spaceru poszukaj
„Nierozpoznanych” Magdaleny Abakanowicz. Wejdź
między figury i dotknij ich: poczuj strukturę powierzchni,
przyjrzyj się śladom kręgosłupa. Zamknij oczy i wyobraź
sobie, kim jest i dokąd zmierza wybrana przez Ciebie
postać.

OGRÓD DENDROLOGICZNY UP
Oto nasze wyzwanie dla Ciebie: na spacerze w Ogrodzie
Dendrologicznym już z daleka próbuj rozpoznawać drzewa,
a dopiero potem podchodź do tablic, by odczytać ich nazwy.
Zimą i wiosną to zadanie będzie trudniejsze!
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MUZEUM NARODOWE

Błyszczak purpurowy

miasteczko rowerowe w parku Tysiąclecia

B

Ibis szkarłatny

C

Warzęcha zwyczajna

Ilu Panów Peryskopów
znajdziesz na NIEMAPIE?

19

TWOJE MIEJSCE
Poznań jest pełen wspaniałych miejsc. Zostawiamy Ci
przestrzeń na dorysowanie Twojego ulubionego :)

© autorzy OpenStreetMap, licencja Open Database License, www.openstreetmap.org

TWÓJ POZNAŃ
Zaznacz Twoje ulubione miejsca i trasy
w Poznaniu według schematu kolorów:
Twoje parki i place zabaw

ZAJEZDNIA
POZNAŃ
Spacerując po Jeżycach, zajrzyj przez bramę i zrób zdjęcie zajezdni.
Za kilka lat będzie wyglądała prawie tak samo, a jednak inaczej,
gdyż zostanie poddana rewitalizacji – wtedy porównasz zdjęcia.

Ilustrowany
słownik POZNANIAKA

ulubione miejsca nad wodą
ciekawe budynki

POZNAŃ

znane Ci kina, biblioteki i muzea
lodziarnie, cukiernie i restauracje,
w których zdarzyło Ci się jeść

KEJTER

N I EMA PA

Tajny ogrodnik
Czego potrzebujesz, by zostać
Tajnym Ogrodnikiem
w swoim mieście?

Pies

TYTKA

wyrysuj tym kolorem trasę
Twojego najlepszego spaceru

OSTRZYTKO
Temperówka

Torebka papierowa

Rower miejski
Tu wypożyczysz dziecięce rowery miejskie:

Rondo Środka
Termy Maltańskie

LACZKI

BEJMY

Kapcie

Pieniądze

Malta SKI
www.poznanskirower.pl

BIMBA
PYRY
Z GZIKIEM

niemapa poleca

Tramwaj

Ziemniaki
z twarożkiem

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE Wodna 27
PARK WILSONA I PALMIARNIA Matejki 18
TEATR POLSKI 27 Grudnia 8/10
TEATR ANIMACJI Święty Marcin 80/82
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MIEJSCE NICZYJE
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CENTRUM SZTUKI DZIECKA Święty Marcin 80/82

Wybierz miejsce, które

Zasyp dołek wokół łodyżki świeżą

chcesz ozdobić rośliną.

ziemią. Upewnij się, że jest jej

DZIEDZINIEC URZĘDU MIASTA plac Kolegiacki 17

na tyle dużo, że sadzonka trzyma się

FARA POZNAŃSKA Gołębia 1

łopatka

w podłożu prosto i stabilnie.

Wykop spory dołek na wysokości
chodnika lub poniżej, aby

6

deszcz nie zmył sadzonki.

3

WOREK ZIEMI

TEATR BLUM Zwierzyniecka 3

SADZONKA

CENTRUM AMARANT Słowackiego 19

Zabezpiecz teren wokół

OGRÓD NA WILDZIE Fabryczna 4

przed przypadkowym zdeptaniem.

wystawała ponad podłoże.
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konewka z wodą
Pamiętaj o regularnym podlewaniu!

NIEMAPA to seria nietypowych przewodników po mieście dla rodzin. W zabawny

OGRÓD ŁAZARZ Klaudyny Potockiej, okolice nr 39 i 41

ROGALOWE MUZEUM W POZNANIU Stary Rynek 41/2
LABORATORIUM WYOBRAŹNI Rubież 46

GZUB

SKODA AUTOLAB Głogowska 425

Dziecko

i graficzny sposób przedstawia ciekawe miejsca, lokalną kulturę i kuchnię. Wymyślona
została przez dwie mamy (Joanna Studzińska i Małgorzata Żmijska), aby na nowo odkrywać miasto z dziećmi, a zaprojektowana przez Studio Ładne Halo. Weź NIEMAPĘ
i chodź na spacer!
ISBN: 978-83-944058-4-7

2016

Dużo ludzi

BIBLIOTEKA DOMU BAJEK Święty Marcin 37

W powstałym zagłębieniu umieść
sadzonkę, tak, by część zielona

Karta miejska

WUCHTA WIARY

MAKIETA DAWNEGO POZNANIA Ludgardy 1

patyczki I SZNUREK
nowo posadzonej rośliny

PEKA

www.NIEMAPA.pl

www.facebook.com/NIEMAPApl

Narysuj swój portret
i podpisz się na karcie.

