
                               MEZINÁRODNÍ MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ

LÉTO VE VRBIČKÁCH PRO DĚTI OD 1,5 DO 8 LET srpen 2012

Přijďte s námi objevovat pohádkové bytosti kolem nás i v nás
Budeme pozorovat přírodu, poznávat přírodní živly, hledat skřítky, víly, vodníky, rusalky a 
jiné tajemné bytosti 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.

Vložit vybrané fotky + odkaz na další…

Popis programu
Na  letní  prázdniny  2012  opět  připravila  mezinárodní  Montessori  mateřská  škola  Vrbičky 
celodenní program pro děti od nejmenších po školáky: 

 srpnový prázdninový program od 30.7. do 24.8.2012

 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;  v případě přihlášení  většího 
počtu dětí do 3 let bude otevřena samostatná třída, v případě malého počtu dětí do 
3  let  budou  děti  všech  věků  společně  v jedné  třídě,  samozřejmě  s odpovídajícím 
počtem učitelů

 program od 8.00 do 16.30 hodin – v případě otevření samostatné třídy pro děti do 3 let 
bude  program  v této  třídě  končit  v 15.30  hodin; možnost  docházky  na  polodenní 
program od 8.00 do 12.30 hodin

 týdenní tematické workshopy – tvoříme s pohádkami (výtvarné dílny, divadlo, tanec, 
hry a sporty, vaření, pokusy,…)

Téma týdne
32 30.7. - 3.8.   Země: Bloudění s bluďákem obludným, hledání podzemních skřítků a lučních vil
33 6.8. - 10.8.   Voda: Brouzdání s rusalkou kaprovitou, vodníky a vodními žínkami
34 13.8. - 17.8.   Vzduch: Jak neprobudit vichrnici zpěvnou a chytit létavici něžnou
35 20.8. - 24.8.   Oheň:  Jak slouží i škodí s ohniváčem pálivým, ochránci ohně a rarášci v nás

Týden

 práce s Montessori pomůckami

 hry v přírodě (zahrada, les, okolí rybníka Šeberáku)

Jak budeme s tématy pracovat 

 práce s tématem různými způsoby a technikami – výtvarné dílny, dramatizace, tanec, 
sportovní hry, aktivity v přírodě, pokusy,… atd.

 tvořivé a hravé pohádkové pojetí – každým týdnem nás bude od počátku provázet 
pohádková bytost, k níž se postupně mohou přidávat děti se svými oblíbenými či vlastní 
fantazií vytvořenými pohádkovými postavami

 dle  věkového  složení  dětí  poznávání  přírodních  elementů z různých  úhlů  pohledu, 
různými způsoby 

o země  : co všechno si představíme – pod nohama, planeta, krtčí hromádka, kořeny,…; 
život při zemi a pod zemí, co ze země roste, podoby země (barvy, horniny, hory a  
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3 dopoledne ve vybraném týdnu 2 500 Kč
5 dopolední ve vybraném týdnu 3 400 Kč

3 celé dny ve vybraném týdnu 2 900 Kč
5 celých dní ve vybraném týdnu 3 900 Kč

Ceník letního programu 2012
Cena za týden v Kč dle počtu dní

                               MEZINÁRODNÍ MONTESSORI MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO DĚTI OD 18 MĚSÍCŮ

nížiny,…), naše planeta (z čeho je a co je na ní, ve vesmíru),  pokusy (přitažlivost, 
magnetismus,…) atd.

o voda  : v přírodě i v nás – od pramene po oceán, v     rostlinách, v     lidském těle,…  ; kdo ji 
potřebuje, jak působí, život ve vodě, pokusy (přelévání, odměřování, vážení, pipety, 
zkumavky, plave/neplave, jak rostliny pijí, skupenství, koloběh vody na Zemi,…) atd.

o vzduch  : dech, vítr, nebe, zvuk,…; jak víme, že je, když ho nevidíme (pokusy), k čemu 
ho potřebujeme (kyslík  v  těle,  pneumatika,  vzducholoď,  mlýn,  balónek,  bublifuk, 
větrník,…), život ve vzduchu, pokusy (důkazy existence vzduchu, foukání, vítr) atd.

o oheň  :  teplo, světlo, slunce, pálivé,…; jak ho rozděláme a uhasíme, oheň a člověk, 
oheň a zvířata, oheň v historii, ohnivá hvězda Slunce, oheň v přírodě (sopky, blesk), 
oheň  v nás  (teplota,  temperament),  pokusy  (hoří  /  nehoří,  hra  stínů,  barevné 
spektrum, lom světla) atd.

Ceny programu
Rezervace  místa  na  dopolední  nebo  celodenní  program  na 
jednotlivé týdny nebo jen jednotlivé dny ve vybraných týdnech. 
Dopolední  program  končí  ve  12.30  hodin,  celodenní  v 16.30 
hodin (příp. v 15.30 hodin v samostatné třídě pro děti do 3 let). 
Cena  zahrnuje  svačiny  a  celodenní  pitný  režim.  Obědy  v bio 
kvalitě s možností výběru vegetarián-ského menu se hradí zvlášť 
ve výši 100 Kč za den.

V případě zápisu na všechny 4 týdny sleva 7%, v případě zápisu na 3 týdny sleva 4%.  Sourozenecký 
balíček: sleva 10% pro každé dítě. Rezervace a úhrada do 15.6.2012. 

Pro  více  informací  či  rezervaci  místa  v letním  programu  2012 nás  kontaktujte  e-mailem  na 
info  @uvrbicek.cz   nebo telefonicky na čísle +420 604 293 047. Těšíme se na Vás a Vaše děti.
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