
Sobota 07.03.2015 
10:30 - 11:00 Warsztaty chustowe Nosimisie.pl  

11:05 - 11:35  „Żywienie niemowląt”  Enfamil  

11:40 - 12:10  Pierwsza pomoc Łukasz Wrycz – ratownik medyczny – 
COPERNICUS  

12:15 - 12:45  Opieka położnicza w trakcie porodu dr n. med. Anna 
Michalik – położna – COPERNICUS   

12:50 - 13:20   Otyłości wśród dzieci oraz odżywiania dorosłego człowieka  
Akademii Skutecznej Diety  

13:25 - 13:55  Wrażliwości sensoryczna dzieci, karmienia oraz jego 
wpływu na mowę Centrum terapii Logop  

14:00 - 14:30  Postępowanie z donoszonym noworodkiem po porodzie 
fi zjologicznym i urodzonym drogą cięcia cesarskiego 
lek. med. Magdalena Pik-Jerszewska – lekarz – 
COPERNICUS   

14:35 - 15:05  Badania przesiewowe noworodka i jego pierwsze 
szczepienia mgr Marzena Miller – specjalista 
pielęgniarstwa neonatologicznego – COPERNICUS  

15:10 - 15:40  Naturalne metody łagodzenia bólu Magdalena Wojewoda 
– położna – COPERNICUS

15:45 - 16:15  Badanie piersi i cytologia Ewa Lisius – położna 
COPERNICUS  

Niedziela 08.03.2015
10:30 - 11:00 Warsztaty chustowe Nosimisie.pl  
11:05 - 11:35 „Żywienie niemowląt”  Enfamil  
11:40 - 12:10  Pierwsza pomoc Łukasz Wrycz – ratownik medyczny – 

COPERNICUS  
12:15 - 12:45  Opieka położnicza w trakcie porodu dr n. med. Anna 

Michalik – położna – COPERNICUS   
12:50 - 13:20  Otyłości wśród dzieci oraz odżywiania dorosłego człowieka  

Akademii Skutecznej Diety  

13:25 - 13:55  Wrażliwości sensoryczna dzieci, karmienia oraz jego 
wpływu na mowę Centrum terapii Logop  

14:00 - 14:30  Postępowanie z donoszonym noworodkiem po porodzie 
fi zjologicznym i urodzonym drogą cięcia cesarskiego lek. 
med. Magdalena Pik-Jerszewska – lekarz – COPERNICUS  

14:35 - 15:05  Badania przesiewowe noworodka i jego pierwsze 
szczepienia mgr Marzena Miller – specjalista 
pielęgniarstwa neonatologicznego – COPERNICUS  

15:10 - 15:40  Pielęgnacja skóry kobiety w ciąży Monika Jodłowska  

15:45 - 16:15  Naturalne metody łagodzenia bólu Magdalena Wojewoda 
– położna – COPERNICUS

16:20 - 16:50  Badanie piersi i cytologia Ewa Lisius – położna 
COPERNICUS  

Wykłady

Każdego dnia Paweł Zawitkowski i przyjaciele będą opowiadali o aktywnościach 
małych dzieci na głównej scenie targów.

Interaktywne warsztaty dla rodziców i dzieciaków:
• Dlaczego warto karmić piersią. Rozszerzanie diety niemowlaka.
•  Uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Rozwój, opieka, pielęgnacja. 

Pytania najczęściej zadawane przez rodziców.
•  Ogrody smaków i zapachów – zdrowe i smaczne przygotowanie posiłków,

czyli jak od małego uczyć nawyków zdrowego żywienia.
•  Noszenie w chustach: przyjemność, wygoda, bliskość, rozwój, afrodyzjak i 

„antydepresant”.
•  Problemy z jedzeniem od noworodka do przedszkolaka. Rozwój mowy u

małych dzieci. 
•  Zapobieganie wadom postawy i zaburzeniom rozwoju dziecka, czyli jak 

zadbać o prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Pozostałe warsztaty w Akademii Pawła Zawitkowskiego:
•  wariacje na temat kolorowania ciała i otoczenia
•  chustowe wariacje – czyli chusta nie tylko do noszenia dzieci, wykorzystanie 

chust w zabawie
•  budujemy razem mapę miasta z kartonów i innych dziwnych rzeczy
•  warsztaty kulinarne dla dzieciaków
•  nauka wiązania chust na każdą okazję i dla każdego dziecka i rodzica

Strefa zabaw i „szaleństw” Akademii Pawła Zawitkowskiego:
Animatorzy będą na bieżąco organizowali zabawy i zajęcia dla dzieci 
przychodzących do strefy zabaw. 
•  Zabawy z niemowlakami, aranżacja pomieszczeń i organizacja aktywności 

dzieciaków

•  Zabawy przestrzenne, ruchowe z przedszkolakami i dopiero co upieczonymi
uczniakami

•  tworzenie zabawek i dekoracji z materiałów, warzyw, kartonu – czyli „z nie 
wiadomo czego”

•  wyścigi w workach, zabawy sprawnościowe i zręcznościowe, puzzle, 
maty, przedziwne przestrzenne konstrukcje, przeciąganie liny, labirynt 
z prześcieradeł, zabawy z ogromnymi piłkami i na piłkach, fruwające 
plandeki, dziesiątki różnych pomysłów na gry i zabawy. Słowem skakanie,
przewalanie, ściganie, wariowanie – czyli to co lubią tygrysy 

W trakcie targów zapraszamy na indywidualne konsultacje, których 
będą udzielali m.in.:
Paweł Zawitkowski (fi zjoterapeuta) oraz Magdalena Bednarczyk 
(neurologopeda i doradca laktacyjny). Do Waszej dyspozycji będą również 
instruktorzy noszenia w chustach.

A poza tym…:
•  Sprzedaż poradników i książek dla rodziców i dla dzieci w super cenach, 

w tym m.in. cała seria książek „Mamo, Tato co Ty na to?”, bajki i baśnie 
Jerzego Niemczuka „Szaleńczaki” i „Opowieści pod strasznym tytułem”, 
pierwsze książeczki Waszego dziecka „Oczami Maluszka” oraz wiele innych 
pozycji dla dzieci powyżej 3 roku życia

•  W sklepiku do nabycia również chusty i nosidła – również w promocyjnych
cenach.

•  Strefa ciszy: miejsce gdzie rodzice będą mogli nakarmić, przewinąć, przebrać 
swoje dziecko.

Więcej szczegółów na:

www.facebook.com/PawelZawitkowski
www.mamotatocotynato.pl 

Akademia Pawła Zawitkowskiego „Mamo, Tato co Ty na to?”
Scena


