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RODINNÉ MALOTŘÍDNÍ MONTESSORI
JESLE, MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Celostní bilingvní vzdělávání
v češtině a angličtině od 1,5 do 12 let

LETNÍ PROGRAM PRO DĚTI OD 1,5 DO 10 LET od 28.7. do 22.8.2014
Přijďte s námi objevovat skutečné i pohádkové živly v přírodě kolem nás i v nás
Budeme podnikat průzkumné výpravy a pozorovat přírodu, poznávat její živly všemi smysly,
chytat je, měřit, vážit, hledat je v pohádkách i fantazii a proměňovat sebe i náš svět v naši vlastní
pohádku. Budeme se dívat ze všech stran a úhlů, hledat pod povrchem a hrát si na tisíc způsobů.
Celodenní prázdninový program pro děti od nejmenších po školáky




Zveme děti od 18 měsíců do 10 let – různorodé aktivity společné i v menších skupinách,
uzpůsobené věku a zájmům dětí; pro děti do 3 let vhodné pouze v případě, že již k nám nebo jinam
do školky chodí a jsou zvyklé být v cizím prostředí bez rodičů.
Program od 8.00 do 16.30 hodin – strava zajištěna; možnost polodenní docházky od 8.00 do 13.00.
Zkušení česky a anglicky mluvící učitelé.

Vzduch, voda, země, oheň aneb živly v přírodě, skutečné i pohádkové
Každý ze 4 týdnů na téma jednoho z přírodních živlů, různými způsoby a z různých úhlů pohledu.




Poznávání přírodních elementů formou pokusů – např. co dělá oheň se vzduchem, proč se některé
tekutiny nesmíchají, jak donutit vodu téct nahoru, jak může lžíce skákat po vodě, jak si vyrobit
domácí sopku a mnoho dalších.
Hledání a pozorování živlů v přírodě, kde všude je najdeme, jaké jsou jejich podoby, jak se
projevují – výzkumné expedice i dobrodružné hry v okolní přírodě.
Živly v pohádkách – různorodé tvořivé aktivity výtvarné, hudební, divadelní apod.

Ceny programu

Ceník letního programu 2014
Cena za týden v Kč dle počtu dní
3 dopoledne ve vybraném týdnu
5 dopolední ve vybraném týdnu

2 500 Kč
3 400 Kč

3 celé dny ve vybraném týdnu
5 celých dní ve vybraném týdnu

2 900 Kč
3 900 Kč

Možnost přihlášení na dopolední nebo celodenní program
na jednotlivé celé týdny nebo jen jednotlivé dny ve
vybraných týdnech. Dopolední program končí ve 13.00,
celodenní v 16.30. Ceny v tabulce zahrnují program, včetně
pomůcek a materiálů, svačiny a pitný režim. Obědy v bio
kvalitě s možností výběru vegetariánského menu se hradí
zvlášť ve výši 100 Kč za den.

V případě přihlášení na všechny 4 týdny sleva 5%, v případě přihlášení na 3 týdny sleva 3%.
Sourozenecký balíček: sleva 10% pro každé dítě. Přihlášky a úhrady ceny do 20.6.2014.
Pro více informací či rezervaci místa kontaktujte: info@uvrbicek.cz nebo tel. +420 604 293 047.

