
                               MEZINÁRODNÍ MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ

Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu kolem světa

Proměníme  se  v mořeplavce  a  budeme  proplouvat  oceány  a  prozkoumávat  známé  i 
neznámé světy. Navštívíme jednotlivé kontinenty naší planety a budeme poznávat jejich 
krajinu a klima, flóru, faunu, obyvatele a jejich zvyky i historii či umění. Budeme se dívat ze 
všech stran a úhlů, hledat pod povrchem a hrát si na tisíc způsobů.
V červenci  a  srpnu  2011  se  Vrbičky  opět  jako  vloni  promění  v příměstský  tábor 
s celodenním programem pro děti od nejmenších po školáky.
•prázdninový program od 27.6. do 19.8.2011
•zveme děti od 18 měsíců do 8 let (pro děti do 3 let vhodné pouze v případě, že již k nám 
do školky chodí a jsou na naše prostředí zvyklé)
•program od 8.00 do 15.30 hodin
•týdenní  tematické  workshopy  –  poznáváme  kontinenty  (hry  a  sporty,  tanec,  divadlo, 
výtvarné dílny, vaření, pokusy,…) práce s Montessori pomůckami
•aktivity a hry v přírodě (zahrada, les přes ulici)

Témata jednotlivých prázdninových týdnů – kontinenty

Jak budeme s tématy pracovat…
•začneme vždy plavbou po moři, pergamen popsaný neviditelným inkoustem nám odhalí 
mapu našeho nejbližšího cíle
•smyslové poznávání kontinentů – navození atmosféry: přistaneme, zakotvíme a setkáme 
se  s typickým  představitelem  kontinentu,  pak  budeme  postupně  poznávat  pobřeží  i 
vnitrozemí, krajinu a klima, rostliny a zvířata a hlavně lidi  a místní zvyky, ochutnávat, 
očichávat, poslouchat hudbu, zpívat, tančit, vyrábět nástroje a hrát na ně, lovit, sportovat, 
vařit místní dobroty, stavět si obydlí,… zkrátka vlastními zkušenostmi poznávat život lidí či 
zvířat jinde
•práce  s tématem různými  způsoby  a  technikami – aktivity  a  hry v přírodě,  pokusy  ve 
třídě,  pohybové ztvárnění,  výtvarné práce,  výroba masek a kostýmů, stavba typických 
obydlí, vaření, práce na zahradě, … atd.
•nezapomeneme ani na pokusy, které děti milují a které mohou témata vhodně doplnit – 
se smysly (chutě,  vůně,  hmatové zkoumání,  zvuky,  optický klam,…),  s vodou (plave – 
neplave, teplé – studené, co se rozpouští, co je těžké a co lehké, co se do čeho vejde, jak 
pijí  rostliny,…),  přírodní  živly  (sopky,  zemětřesení,  vichřice,  vlny,  pára a  mlha),  živé a 
neživé (pokusy na téma jak to poznáme), zemská přitažlivost (proč Australané ze Země 
nespadnou),… a další
•každý pátek vyvrcholení  tématu  týdne karnevalovou  oslavou  nebo  dobrodružnou  hrou 
v přírodě

Námořnické  oblečení  či  pirátské  převleky,  dalekohledy  a  kompasy  a  jiné  cestovatelské  
potřeby s sebou. Můžete si přinést také vybavení vhodné pro daný kontinent či poklady,  
které jste nasbírali na svých cestách po světě.

Mateřská škola U vrbiček s.r.o., Lesní 654, 148 00 Praha 4, tel: 604293047, info@uvrbicek.cz, www.uvrbicek.cz



                               MEZINÁRODNÍ MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ

Ceny programu

Příhlášku k letnímu programu ke stažení naleznete zde.
Pro  více  informací  či  rezervaci  místa  v letním  programu nás  kontaktujte  e-mailem 
na info@uvrbicek.cz nebo telefonicky na čísle +420 604 293 047. Těšíme se na Vás.

Mateřská škola U vrbiček s.r.o., Lesní 654, 148 00 Praha 4, tel: 604293047, info@uvrbicek.cz, www.uvrbicek.cz

Rezervace místa na dopolední nebo celo-denní program na jednotlivé týdny nebo jen jednotlivé 
dny ve vybraných týdnech. Dopolední program končí ve 12.30 hodin, celodenní v 15.30 hodin. 
Cena zahrnuje svačiny a pitný režim. Obědy v bio kvalitě s možností výběru vegetariánského 
menu se hradí zvlášť ve výši 80 Kč za den.
Sourozenecký balíček: sleva 10% pro každé dítě.
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