
Vítání jara se skřítky Babušáky

PONDĚLÍ

15:30 – 15:50 Cvičení s Mamutíkem Odpolední protažení celého těla  Tělocvična
  s naším maskotem.  
  Mamutík si vás vyzvedne v Dětském světě.

16:00 – 17:00  Když ptáčci zpívají  Vyrábíme barevné ptáčky z různých Dětský svět
  materiálů a společně si k tomu zazpíváme.

17:00 – 18:00  Kamarádi s křidélky Malujeme a stříháme veselá zvířátka,  Dětský svět
  ze kterých vyrobíme krásnou závěsnou
  dekoraci.

18:30 – 20:00 Animace na večeři Poklidné hraní v době večeří. Restaurace Vyhlídka

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Večerní čtení pohádek na dobrou noc.  Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro

Kamarádi Babušáka Ušála

Mimo animační program můžete využít:
Pletení copů s kanekalonem | Soukromé hlídání

RC modely | Mamutíkovo pískování
Playroom



Vítání jara se skřítky Babušáky

ÚTERÝ

Mlsný jazýček Babušáka Mlsála
15:30 – 15:50 Cvičení s Mamutíkem Odpolední protažení celého těla  Tělocvična
  s naším maskotem.  
  Mamutík si vás vyzvedne v Dětském světě.

16:00 – 17:00  Bříško k prasknutí  Malujeme skřítka Mlsála a lepíme mu Dětský svět
  na bříško samé dobroty.

17:00 – 18:00  Mlsálovy mističky  Přijďte si namalovat mističku, ze které  Dětský svět
  vám svačinka bude vždy určitě chutnat.
  Cena mističky je 100,- Kč.

18:30 – 20:00 Animace na večeři Poklidné hraní v době večeří. Restaurace Vyhlídka

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Večerní čtení pohádek na dobrou noc.  Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro

Mimo animační program můžete využít:
Pletení copů s kanekalonem | Soukromé hlídání

RC modely | Mamutíkovo pískování
Playroom



Vítání jara se skřítky Babušáky

STŘEDA

Okálův kouzelný svět
15:30 – 15:50 Cvičení s Mamutíkem Odpolední protažení celého těla  Tělocvična
  s naším maskotem.  
  Mamutík si vás vyzvedne v Dětském světě.

16:00 – 17:00  Krásy naší země  Přijďte si vytvořit krásný obrázek  Dětský svět
  na památku z Dolní Moravy.

17:00 – 18:00  Svět jako na dlani  Tvoříme si vlastní planetku podle  Dětský svět
  své fantazie.

18:30 – 20:00 Animace na večeři Poklidné hraní v době večeří. Restaurace Vyhlídka

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Večerní čtení pohádek na dobrou noc.  Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro

Mimo animační program můžete využít:
Pletení copů s kanekalonem | Soukromé hlídání

RC modely | Mamutíkovo pískování
Playroom



Vítání jara se skřítky Babušáky

ČTVRTEK

Nosálova voňavá zahrádka
15:30 – 15:50 Cvičení s Mamutíkem Odpolední protažení celého těla  Tělocvična
  s naším maskotem.  
  Mamutík si vás vyzvedne v Dětském světě.

16:00 – 17:00  Za plotem  Co se skrývá za plotem? To je na vás. Dětský svět
  Namalujeme kouzelnou zahradu, kterou
  schováme za pořádný plot.

17:00 – 18:00  Bylinkový medailon Přijďte si vytvořit krásný medailonek Dětský svět
  pomocí slaného těsta a bylinek.

18:30 – 20:00 Animace na večeři Poklidné hraní v době večeří. Restaurace Vyhlídka

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Večerní čtení pohádek na dobrou noc.  Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro

Mimo animační program můžete využít:
Pletení copů s kanekalonem | Soukromé hlídání

RC modely | Mamutíkovo pískování
Playroom



Vítání jara se skřítky Babušáky

PÁTEK

Kutilská dílna Babušáka Prstála
15:30 – 15:50 Cvičení s Mamutíkem Odpolední protažení celého těla  Tělocvična
  s naším maskotem.  
  Mamutík si vás vyzvedne v Dětském světě.

16:00 – 17:00  Stroj času  Tvoříme zvířátkové hodiny, které  Dětský svět
  ozdobí každý pokojíček.

17:00 – 18:00  Pískování  Šikovné prstíky se vám budou určitě hodit. Dětský svět
  Přijďte si udělat obrázek pomocí šablony 
  a barevných písků.
  Cena jedné šablony je 90,- Kč.

18:30 – 20:00 Animace na večeři Poklidné hraní v době večeří. Restaurace Vyhlídka

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Večerní čtení pohádek na dobrou noc.  Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro

Mimo animační program můžete využít:
Pletení copů s kanekalonem | Soukromé hlídání

RC modely | Mamutíkovo pískování
Playroom



Vítání jara se skřítky Babušáky

SOBOTA

Jarní toulky horskou přírodou
8:00 – 9:30 Animace na snídani Poklidné hraní v době snídaní. Restaurace Vyhlídka

10:00 – 10:45 Rozcvička   Ranní protažení celého těla  Tělocvična
 s Mamutíkem s naším maskotem.  
  Mamutík si vás vyzvedne v Dětském světě. 

11:00 – 12:00  První jarní květinka  Tvoříme sněženky a bledulky za pomoci Dětský svět
  různých technik.

12:00 – 12:30  Plošná dezinfekce  Dětský svět pro vás řádně vydezinfikujeme Dětský svět
  a budeme se těšit na vaši odpolední návštěvu.

12:30 – 14:00  Odpočinek u pohádky  Poklidné promítání pohádek.  Dětský svět

14:00 – 15:00  Když se klube kuřátko Byla první slepička nebo vajíčko?  Dětský svět
  Třeba se to dnes konečně dozvíme. 
  Vyrábíme originální slepičí vejce.

15:00 – 16:00  Velká jarní hra  Máte rádi společenské hry? Ta naše Sraz u Dětského
  se proměnila do obří verze. Přijďte si ji světa
  zahrát. Procvičíte si tělíčka i hlavičky.
  V případě hezkého počasí program probíhá
  v okolí hotelu.

16:00 – 17:00  Slunéčko sedmitečné Jaro a berušky k sobě neodmyslitelně Dětský svět
  patří. My si dnes takové krásné berušky vyrobíme.

17:00 – 18:00  Jarní osvěžení  Osvěž se výborným ledovým čajem, který Dětský svět
  si nejvíce vychutnáš ze svého vlastnoručně
  namalovaného hrnečku. 
  Cena hrnečku s čajem je 120,- Kč.

18:00 – 20:00  Animace na večeři  Poklidné hraní v době večeřích.  Restaurace Vyhlídka

19:00 – 20:00  Oslava návratu jara  Pojďme přivítat jaro jak se patří! Čeká vás Mulda bar
  parádní diskotéka plná her, tance a soutěží.

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Večerní čtení pohádek na dobrou noc.  Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro



Vítání jara se skřítky Babušáky

NEDĚLE

Stamichmanova lesní říše
8:00 – 9:30 Animace na snídani Poklidné hraní v době snídaní. Restaurace Vyhlídka

10:00 – 10:45 Rozcvička Ranní protažení celého těla  Tělocvična
 s Mamutíkem s naším maskotem.  
  Mamutík si vás vyzvedne v Dětském světě. 

11:00 – 12:00  Počasí na horách  Počasí se nám tu střídá velmi často.  Dětský svět
  Proto není divu, že o duhu není nouze. 
  Pojďme si vytvořit tu nejbarevnější duhu.

12:00 – 12:30  Plošná dezinfekce  Dětský svět pro vás řádně vydezinfikujeme Dětský svět
  a budeme se těšit na vaši odpolední návštěvu.

12:30 – 14:00  Odpočinek u pohádky Poklidné promítání pohádek.  Dětský svět

14:00 – 15:00  Vůně květin  Nejen venku voní květy, také doma se Dětský svět
  nám o slovo hlásí jaro. Vyrobíme si květinku 
  i s květináčem.

16:00 – 16:30  Jarní skotačení  Půlhodinka tance, pohybu, soutěží  Tělocvična
  a dovádění.

16:30 – 17:30  Pod rozkvetlou třešní Technikou rozfoukávání barviček si Dětský svět
  vytvoříme překrásnou třešeň.

17:30 – 18:00  Stamichmanův sbor Zpíváme písničky a hrajeme na hudební Dětský svět
  nástroje.

18:30 – 20:00 Animace na večeři Poklidné hraní v době večeří. Restaurace Vyhlídka

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Večerní čtení pohádek na dobrou noc.  Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro


