
ADVENTNÍ
VÍKEND

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

16:00 – 17:00 Vánoční štěstíčko   Přijďte si vyrobit dáreček pro někoho  Dětský svět
  blízkého. 

17:00 – 18:00 Voňavý svícínek   Tvoříme papírový svícínek a zdobíme  Dětský svět
  ho přírodninami. 

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

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Čtení pohádek s vílou Mateřídouškou. Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro

PÁTEK



ADVENTNÍ
VÍKEND

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

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

11:00 – 12:00 Vánoční ozdoby   Vyrábíme ozdobičky ze slaného těsta, Dětský svět
  korálků a jiných materiálů. 

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

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

14:00 – 15:00 Kdy přijde Ježíšek? Tvoříme originální adventní kalendář.   Dětský svět 

15:00 – 17:00 Předvánoční čas  Přijďte si užít společné chvíle při plnění -1. patro 
 s rodinou zábavných úkolů. Připravili jsme si pro vás
  také doprovodné programy, jako jsou:
  - Míchání drinků: 100 Kč
  - Třpytivé tetování: 80 Kč
  - Malování na obličej: 80 Kč

17:00 – 18:00  Sněhuláčkovo sněžítko Máte rádi sníh? Přijďte si s námi vyrobit Dětský svět
  sněhuláčka kterému bude sněžit pořád.

18:00 – 18:30  Originální přáníčko Tvoříme přáníčko s burákovými sobíky. Dětský svět

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

19:00 – 20:00 Pyžamová párty  Už se chystáte do postýlek? Že jste  Kongresový sál
  v pyžamu vůbec nevadí, vemte si  Morava I
  bačkůrky a pojďte si s námi užít pořádnou 
  pyžamovou párty!

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Čtení pohádek s vílou Mateřídouškou. Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro

SOBOTA



ADVENTNÍ
VÍKEND

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

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

11:00 – 12:00 Dopis Ježíškovi   Ještě jste nestihli napsat Ježíškovi dopis? Dětský svět
  Přijďte s námi vytvořit takový, který určitě
  nepřehlédne.

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

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

14:00 – 15:00 „Sladký“ perníček Vyrábíme veselé papírové perníčky,  Dětský svět
  které jsou přímo k nakousnutí.

15:00 – 16:00 Vánoční městečko   Malujeme obrázek zasněženého městečka.  Dětský svět 

16:00 – 17:00  Barevný řetěz   Tvoříme s prstovými barvami.  Dětský svět

17:00 – 18:00  Kouzelná zima  Vyrábíme obrázky originální slanou Dětský svět
  technikou.

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

20:10 – 20:30 Mateřídouška,  Čtení pohádek s vílou Mateřídouškou. Knihovna,
 čtení do ouška  2. patro

NEDĚLE


