Velikonoční
víkendový kurz
27. 2.- 28.2. 2016
Od soboty od 9 hodin – do neděle do 17 hodin
Na ENVICENTRU ve Vysokém Poli
Program:
paličkování, malování vajíček, výroba hnízdečka a pažouta,
výrobky z FIMA a korálků a pro ogary – pletení korbáčů...
Přihlášky volejte do soboty 20.2.2016 na tel. číslo: 732 238 826
Cena: 400 Kč pro děti
Těším se na setkání – lektorka Ivana Žídková

Můžete se přijít jen podívat nebo si zkusit něco vyrobit.
Návštěvníci si vezmou s sebou vyfouklé vejce a proutky na korbáče.

Velikonoční víkendovka 27. 2.- 28.2.2016
Kurz se bude konat na Envicentru ve Vysokém Poli, začnem v sobotu v 9 hodin
a skončíme v neděli v 17 hodin. Prosím rodiče o odvoz dětí tam i zpět. Děkuji.
Cena kurzu: 400 Kč – děti, dospělí: 50 Kč za hodinu.
Program:
Paličkované vajíčka, malované vajíčka
(barevný vosk, lak na nehty, přírodní batika,
ubrousková a škrábaná vejce, drátkovaná.)
Vyrobíme si hnízdo a sluníčko z proutí
a pažouta s rostlinkama, bižuterii
a náramky z Fima.
Upečeme si mazanec a ogaři budou plést korbáče a vypalovat do dřeva.
Jídelníček:
sobota: oběd-hrachová polévka, třešňové taštičky s tvarohem ...
večeře: obložený chleba (sýry, salám)zelenina
neděle: snídaně- buchty a kakao
oběd: zeleninová polévka, špagety s masovozeleninovou omáčkou
a sýrem.
Dopolední svačiny – ovoce, odpolední svačiny – pohár, jogurt.
Seznam věcí:
pyžamo, baterka, oblečení podle počasí- i na večer, náhradní ponožky a boty,
přezůvky na ubytovnu, ručník, kartáček a pasta na zuby, hřeben. Nedávejte dětem
sváteční oblečení. Telefon a fotoaparát jen na vlastní zodpovědnost. Z paličkování jen
rozdělanou práci nebo prázdnou herduli na velikonoce, stojánek, háček, špendlíky.
Proutí si nemusíte brát, jen vyfouklé vajíčka a hlavně krabičku na omalované vajíčka.
Pomáhat mi bude naše Zdenka a teta Bohunka- maminka od Sáry, Niny a Juditky.

Přiháška na víkendovku – únor 2016
Jméno....................................................................................................................
Datum narození.....................................................................................................
Bydliště..................................................................................................................
Podpis rodičů........................................telefon....................................................

