STAMICHMANOVO
JARNÍ KRÁLOVSTVÍ
DUBEN – S POHODOU JARNÍ PŘÍRODOU
„Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy…“ Je to tak, zima už nemůže a předala vládu jaru.
Příroda se vybarvuje, zvířátka probouzí a již zmiňované krokusy vykují na svět.
A naše animační programy? Ty se barví do pastelových barviček.

ZÁBAVNĚ-NAUČNÉ
PROGRAMY
Domácí výroba medového másla
Zábavná stezka na motivy včelek,
bylinek a přírody kolem nás

JARNÍ KREATIVNÍ
DÍLNIČKY
Malování tašek s jarními motivy
Papírové tulipány
Tvoření z přírodnin

VE ZDRAVÉM TĚLE
ZDRAVÝ DUCH
Ranní rozcvičky s Mamutíkem
Turnaj ve stolním tenisu
Hry s psychomotorickým
padákem

Včelky z bavlnek a filcu

LAKOVÁNÍ NEHTŮ
LAKOVÁNÍ NEHTŮ

STAMICHMANOVO
JARNÍ KRÁLOVSTVÍ
KVĚTEN – JARNÍ MÁMENÍ
Stromy kvetou to je krása, každá včelka hnedle jásá. Z květu na květ
létá si a pyl přitom sbírá si. Z pylu poté dělá med, sladký bude celý svět!
Jak lépe strávit čas, než s rodinou uprostřed rozkvétající přírody?
A co teprve při tak pestré nabídce programu?

KVĚTEN – MĚSÍC LÁSKY
Zpívánky a říkánky inspirované
svátkem matek
Výroba rodinných srdcí
ze slaného těsta

VÍKENDOVÉ VÝPRAVY
ZA POZNÁNÍM
Stezka ke včelím úlům, kde se
proměníme ve správné včelaře
Návštěva bylinkové zahrádky víly
Mateř ídoušky
Lampionový průvod za
Stamichmanovým pokladem

KVĚTNOVÉ KREATIVNÍ
DÍLNIČKY
Malování triček s jarními motivy
Drátkování mramorových
přívěšků
Včelky z bavlnek a filcu

GRAFFITI
pro teenagery

STAMICHMANOVO
JARNÍ KRÁLOVSTVÍ
ČERVEN – PRVNÍ LETNÍ PAPRSKY
„Slunce mává z oblohy, vyrážíme na hory! Navštívíme tady včelky, zahrádku i skvělé parky.
A když večer začíná, ohýnek nás zahřívá. Co to všechno znamená? To že léto začíná…“
Škola ještě neskončila, ale my na animacích už máme léto
a naše programy jsou proto šité na míru letní zábavě.

VESELÉ KREATIVNÍ DÍLNIČKY
Motýlci malovaní bublifukem
Prstová koláž alá letní louka
Květinové lapače slunce
Malování tašek na léto

TVORBA ANIMOVANÉHO FILMU
…program pro teenagery

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Turnaj ve florbalu

VÍKENDOVÁ CHUŤ LÉTA
Opékání špekáčků u táboráku
Výpravy ke včelkám
a k mramorovému lomu
Poznávání zahrádky naší víly
Mateř ídoušky

Zábavné hry pro bystré hlavičky
Pohybové hry v tělocvičně
i na čerstvém vzduchu

AIR BRUSH
TETO VÁNÍ

