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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 27.7. do 21.8.2015
Pojďte s námi objevovat svět zvířat současných, dávných i bájných kolem nás i v nás
Budeme podnikat průzkumné výpravy do naší přírody i cestovat do exotických krajin a někdy také
zpět v čase. Budeme pozorovat přírodu a poznávat ji všemi smysly, sledovat i téměř neviditelné
zvířecí stopy a spojovat se se zvířaty kolem nás i v nás. 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.

Téma: Zvířena všech druhů, skutečná i vysněná
Každý ze čtyř týdnů na téma některé z živočišných skupin (ryby a obojživelníci, plazi a bezobratlí, ptáci, savci),
různými způsoby a z různých úhlů pohledu.






Hledání a pozorování živočichů v okolní přírodě (zahrada, les, potok, rybníky) – vše živé, co kolem sebe
vidíme, i to, co nevidíme, ale slyšíme, cítíme, tušíme; všichni naši viditelní i neviditelní společníci a
jejich stopy, nejen ty běžně známé a výrazné, ale spíše ty méně nápadné.
Cestování za zvířaty z jiných krajin či časů minulých – zvířata všech kontinentů a podnebí, vod
i souší a také zvířata, která už nikde nepotkáme.
Zvířata v pohádkách, bájích a mýtech – staré i nové příběhy se zvířecí symbolikou, různorodé tvořivé
aktivity výtvarné, rukodělné, hudební, divadelní, taneční.
Zvířata v nás – co máme společného a v čem se lišíme, z čeho jsme vznikli a co bylo před námi, co čemu
předcházelo a co následovalo; hledání souvislostí evoluce, vztahů mezi vším živým i neživým.

Ceník letního programu 2015
Cena za týden v Kč dle počtu dní

Ceny programu

Možnost přihlášení na dopolední nebo celodenní program na
3 dopoledne ve vybraném týdnu
2 500 Kč jednotlivé celé týdny nebo jen jednotlivé dny ve vybraných
5 dopolední ve vybraném týdnu
3 400 Kč týdnech. Dopolední program končí ve 13.00, celodenní v 16.30.
Ceny zahrnují program, včetně pomůcek, svačiny a pitný režim.
3 celé dny ve vybraném týdnu
2 900 Kč Obědy v bio kvalitě s možností výběru vegetariánského menu se
5 celých dní ve vybraném týdnu
3 900 Kč hradí zvlášť ve výši 100 Kč za den. V případě přihlášení na všechny
4 týdny sleva 5%, na 3 týdny 3%. Sourozenecká sleva 10% pro každé dítě. Přihlášky a úhrada do 31.5.2015.
Více informací a rezervace míst: info@uvrbicek.cz nebo Katka Kolářová, tel. +420 732 448 896.

