
MamutíkovaMamutíkova
v

tajuplná zemetajuplná zemev

PONDĚLÍ: Den se včelkou Andělkou

Informace na tel.: +420 731 139 303 / www.dolnimorava.cz

 7:30 – 9:30 Animace na snídani Poklidné hraní v době snídaní Restaurace Vyhlídka

 10:00 – 10:45 Rozcvička Ranní protažení celého těla  Venkovní hřiště
  s Mamutíkem s naším maskotem

 11:00 – 12:30 Z květinky na květinku Kreativní dílna Dětský svět

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

 14:00 – 15:30 Veselé včelky Tvoříme včelí doplňky  Sraz u Dětského světa
   na večerní diskotéku. 
   Program probíhá u letního baru.

 15:30 – 16:00 Říkanky o včelkách Půlhodinka říkanek, písniček a her Dětský svět

 16:00 – 16:30 Včelí rojení Zábavné tematické pohybové hry Venkovní hřiště

 16:30 – 18:00 Malované sklenice Malujeme sklenice s brčkem, které se  Dětský svět
   hodí na letní nápoje. Cena sklenice je 50,-. 

 18:00 – 18:30 Svíčky z včelích plátů Zamotej a ozdob si vlastní svíčku Dětský svět

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

 19:00 – 20:00 Včelí párty Diskotéka se soutěžemi Mulda bar

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



MamutíkovaMamutíkova
v

tajuplná zemetajuplná zemev

 7:30 – 9:30 Animace na snídani Poklidné hraní v době snídaní Restaurace Vyhlídka

 10:00 – 10:45 Rozcvička s Mamutíkem Ranní protažení celého těla  Venkovní hřiště
   s naším maskotem

 11:00 – 12:30 Mramorová mozaika Kreativní dílna Dětský svět

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

 14:00 – 15:00 Pozdrav od permoníků Malované pohlednice s kouskem  Dětský svět
   mramoru, které mohou děti poslat 
   jako pozdrav z dovolené

 15:00 – 17:00 Výprava k lomu Vycházka plná zajímavostí a her,  Sraz u Dětského světa
   na které se děti zábavnou formou 
   seznámí s těžbou mramoru.
   Prosíme, aby děti měly pevnou obuv, 
   pití a pokrývku hlavy. 

 17:00 – 18:30 Dárečky pro rodinné štěstí Výroba amuletů, dárkových karet a těžítek Dětský svět

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

 19:00 – 20:00 S permoníky Výprava za svitu lucerniček,  Sraz u dětského světa
  za pokladem na jejímž konci čeká poklad 

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

ÚTERÝ: Tajemství starého lomu 

Informace na tel.: +420 731 139 303 / www.dolnimorava.cz



MamutíkovaMamutíkova
v

tajuplná zemetajuplná zemev

 7:30 – 9:30 Animace na snídani Poklidné hraní v době snídaní Restaurace Vyhlídka

 10:00 – 10:45 Rozcvička s Mamutíkem Ranní protažení celého těla  Venkovní hřiště
   s naším maskotem 

 11:00 – 12:30 Třpyt krásných víl Kreativní dílna ze světa víl  Dětský svět

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

 14:00 – 15:30 Bylinkové čarování Tvoříme s voňavými bylinkami Dětský svět

 15:30 – 16:30 Barevné pexeso Barvíme a hrajeme pexeso s tematikou bylinek Dětský svět

 16:30 – 17:00 Zahradníkem  Tematické hry, štafety a soutěže Venkovní hřiště
  snadno a rychle  

 17:00 – 18:30 Divadelní šatna Příprava kostýmů a nácvik  Dětský svět
   večerního divadelního představení 

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

 19:00 – 20:00 Prkna, co znamenají svět Divadelní představení secvičené  Letní bar
   vašimi dětmi a animátory. 
   Sraz dětí v 19:00, pro rodiče hrajeme od 19:30. 

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

STŘEDA: S vílou Mateřídouškou

Informace na tel.: +420 731 139 303 / www.dolnimorava.cz



MamutíkovaMamutíkova
v

tajuplná zemetajuplná zemev

ČTVRTEK: Bájný duch Kralického Sněžníku

 7:30 – 9:30 Animace na snídani Poklidné hraní v době snídaní Restaurace Vyhlídka

 10:00 – 10:45 Rozcvička s Mamutíkem Ranní protažení celého těla  Venkovní hřiště
   s naším maskotem 

 11:00 – 12:30 Lesní koláž Kreativní dílna Dětský svět

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

 14:00 – 15:00 Z mechu a kapradí Tvoříme na čerstvém vzduchu  Sraz u Dětského světa
   za pomoci přírodnin a dalších materiálů.  
   Program probíhá u letního baru. 

 15:00 – 15:30 Hádanky od zvířátek Půlhodinka odpočinku  Dětský svět
   u hádanek a další poklidné zábavy

 15:30 – 17:00 Výprava za horským Vycházka Stamichmanovou stezkou,  Sraz u Dětského světa 
  duchem obohacená o zábavné úkoly, zaměřené 
   na zvířata a přírodu kolem nás. Prosíme, aby 
   děti měly pevnou obuv, pití a pokrývku hlavy.

 17:00 – 18:30 Cestou necestou Společnými silami tvoříme velkou  Dětský svět
   deskovou hru, kterou si následně zahrajeme

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

 19:00 – 20:00 Pohoda u táboráku Naladíme se na letní vlnu při večerním  Sraz u Dětského světa
   opékání špekáčků u praskajícího ohně. 
   Program probíhá v indiánské vesničce. 

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

Informace na tel.: +420 731 139 303 / www.dolnimorava.cz



MamutíkovaMamutíkova
v

tajuplná zemetajuplná zemev

 7:30 – 9:30 Animace na snídani Poklidné hraní v době snídaní Restaurace Vyhlídka

 10:00 – 10:45 Rozcvička s Mamutíkem Ranní protažení celého těla  Venkovní hřiště
   s naším maskotem 

 11:00 – 12:30 Až na vrcholky hor Na vzduchu tvoříme 3D mapy Sraz u Dětského světa
   tajuplné země  

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

 14:00 – 15:30 Náhrdelník z pravěku Tvoříme s hlínou a dalšími materiály Dětský svět

 15:30 – 17:00 Po stopách mamutů Dobrodružná výprava plná  Sraz u Dětského světa
   zábavných úkolů. Prosíme, aby děti měly 
   pevnou obuv, pití a pokrývku hlavy.

 17:00 – 18:30 Kšiltovky z mamutí dílny Malujeme kšiltovky s motivem  Dětský svět
   našeho Mamuta. Cena kšiltovky je 80,-

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

 19:00 – 20:00 Mamutíkova země Díky naší interaktivní hře budeme  Venkovní hřiště
   objevovat taje a záhady dob minulých 

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

PÁTEK: Jak to všechno začalo

Informace na tel.: +420 731 139 303 / www.dolnimorava.cz



MamutíkovaMamutíkova
v

tajuplná zemetajuplná zemev

 7:30 – 9:30 Animace na snídani Poklidné hraní v době snídaní Restaurace Vyhlídka

 10:00 – 10:45 Rozcvička s Mamutíkem Ranní protažení celého těla  Venkovní hřiště
   s naším maskotem 

 11:00 – 12:30 U duhové víly  Kreativní dílna Dětský svět

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

 14:00 – 14:45 Podvodní svět Malujeme vodovými barvami Dětský svět

 14:45 – 15:30 Sladké nanuky Připravujeme vlastní nanuky,  Dětský svět
   aneb když voda skvěle chutná 

 15:30 – 17:00 Závody plavidel Tvoříme originální plavidla  Sraz u Dětského světa
   z přírodnin a závodíme s nimi. 
   Program probíhá u letního baru 

 17:00 – 18:30 Koloběh vody Zajímavá kreativní dílna Dětský svět

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

 19:00 – 20:00 Za záchranou Stezka okolím hotelu  Sraz u Dětského světa
  dešťové víly plná zábavných úkolů

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

SOBOTA: Čarovný svět vody

Informace na tel.: +420 731 139 303 / www.dolnimorava.cz



MamutíkovaMamutíkova
v

tajuplná zemetajuplná zemev

 7:30 – 9:30 Animace na snídani Poklidné hraní v době snídaní Restaurace Vyhlídka

 10:00 – 10:45 Rozcvička s Mamutíkem Ranní protažení celého těla  Venkovní hřiště
   s naším maskotem

 11:00 – 12:30 Naše planeta Kreativní dílna, ve které si vytvoříme  Dětský svět
   naši zeměkouli

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

 14:00 – 15:00 Barvy přírody Zábavná kreativní dílnička Dětský svět

 15:00 – 15:30 Zdravé mlsání Ovocné špízy na originálních špejlích Dětský svět

 15:30 – 17:00 Strážce hor Tvoříme z přírodních materiálů  Sraz u Dětského světa
   a poznáváme krásy přírody. 
   Za hezkého počasí probíhá v indiánské vesničce.  

 17:00 – 18:30 Eko móda Výroba oblečení a doplňků z různých materiálů Dětský svět

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

 19:00 – 20:00 Přehlídka vašich talentů Ukázka dětských talentů a přehlídka Letní bar
   eko modelů. Pro rodiče začíná v 19:30  

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

NEDĚLE: Dýchej hory, poslouchej lesy...

Informace na tel.: +420 731 139 303 / www.dolnimorava.cz


