Na dvorku
Koterovská náves 5/5
326 00 Plzeň
T: + 420 777 744 548
www.skolkanadvorkz.cz

LETNÍ PROVOZ NA DVORKU 2020
Ranní setkávání 7:30 – 8:30, vyzvedávání dětí 15:30 – 16:00.
Cena je uvedena za týden včetně celodenní stravy a pitného režimu (vyjma
cestovatelského tábora).
29.6. – 3.7.2020
LETNÍ ŠKOLKA pro děti od 3 do 6 let / 2 000 Kč
Prázdninový provoz školky s pestrým letním programem, volnou hrou i poledním odpočinkem.
Budeme si hrát, tvořit, běhat venku i lenošit.

6.7. – 10.7.2019
LETEM SVĚTEM PO ASII pro děti od 3 do 6 let / 2 590 Kč
Pojďme společně prozkoumat tento vzdálený kontinent.
S našimi cestovateli se vydáme na cestu Thajskem, Kambodžou a Vietnamem.

13.7. – 17.7.2020
FERDA MRAVENEC – práce všeho druhu pro děti od 3 do 5(6) let / 2 590 Kč
Prozkoumáme, jak to chodí v mraveništi. Jak žijí mravenci? O tom ví nejvíc samozřejmě Ferda!

JSI SPORŤÁK TĚLEM i DUŠÍ? pro děti od 4(5) do 9 let / 3 490 Kč
Ve zdravém těle zdravý duch. Týden nabitý sportovními aktivitami. Sporty všední i nevšední a mnohé další výzvy
(třeba i noc plná dobrodružství).

10.8. – 14.8.2020
TVOŘIVÉ RUCE pro děti od 3 do 6 let / 2 590 Kč
Letní umělecká dílna potěší všechny děti s tvůrčím nadšení bez potřeby soutěžit. Pro ty, kteří rádi a bez zábran
zkouší nové tvůrčí techniky.

AGENTI Z 005 NA CESTÁCH pro děti od 4(5) do 9 let / 3 490 Kč
Batoh na záda, svačinu a pití do vlaku s sebou (během dne bude doplňováno), obědy v restauracích.
K létu patří zkoumání, záhady a napětí. Pro odvážlivce, kteří se nezaleknou náročných zkoušek a kteří umí jít
společně za jedním cílem. Kdo přijme výzvu a podstoupí náročný výcvik agentů a agentek?
Pro děti, které zvládnou každodenní cestování, pro rodiče, kteří unesou ranní setkávání i odpolední vyzvedávání
mimo Koterov, nejčastěji na vlakovém nádraží (ale nejen tam).

17.8. – 21.8.2020
VKLOUZLA K NÁM KOUZLA pro děti od 3 do 6 let / 2 590 Kč
Pojďte se s námi proměnit v čaroděje a čarodějky. Navštívíme kouzelnickou školu, uvaříme lektvary, budeme
čarovat.

ROBIN HOOD pro děti od 5 do 9 let / 3 490 Kč
Poznejte život zbojníků plný dobrodružství a nečekaných výzev.
Tábor se uskuteční na Ekofarmě Pod Radyní http://www.ekofarmapodradyni.cz
Pozor – v přilehlých lesích se to zbojníky jen hemží!
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