DEN DĚTÍ společně oslavíme,
v pohádkové bytosti se proměníme
TÉMA: Z pohádky do pohádky
Podrobné informace k DD:
Na DD připravte dětem kostým k tématu: Z pohádky do pohádky (rytíři,
princezny, víly, draci… aj.) I vy rodiče, se můžete v maskách připojit, každý
dospělý v kostýmu dostane také odměnu. 
Kostým doneste dětem ve čtvrtek 30. 05. 2019 ráno do MŠ, děti se odpoledne
obléknou samy nebo si je můžete přijít ve 14:30 hod. obléknout (u nejml. dětí
doporučujeme) a pak předat dítě zpět do třídy paní učitelce. Děti, které půjdou
po obědě domů, přiveďte nejpozději ve 14:45 hod. zpět do třídy už v kostýmu.
Ve třídě v den DD dostanou děti označení na krk (hříbek muchomůrku), kde
bude vyznačeno 12 stanovišť a po splnění ho budou mít označené příslušnou
barvou (děti NEMUSÍ projít všechna stanoviště). Dále dostanou označení na
ruku PAPÍROVÝ PROUŽEK - bude sloužit pro dohled na atrakcích,
upřednostňovat vstup na danou atrakci dětem z naší MŠ.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
 V 15:00 hod. – zahájení DD – rodiče se shromáždí bez dětí na zahradě MŠ
mimo chodníky a hřiště. Následně proběhne nástup jednotlivých tříd,
průvod dětí okolo horní části zahrady a společný tanec na hřišti.
 V 15:15 hod. - rodiče si převezmou své děti a mohou plnit jednotlivé
disciplíny, občerstvit se – hranolky, pití, cukrová vata…., vyzvednout
tombolu apod.
 V 16:15 hod. – taneční vystoupení STONOŽKA, ukončení soutěží.
 V 16:30 hod. – DŘEVĚNÉ DIVADLO – Honzy Hrubce a pohádka „O princi
z knížky“
 V 16:45 hod. - zapálení ohně – POZOR ZMĚNA - děti nebudou dostávat
špekáčky, proto dětem přineste buřty, pečivo, kečup… vidlice na
opékání budou k zapůjčení.
 V 17:00 – taneční vystoupení DAMBRA

ORGANIZAČNÍ PŘEHLED
Pavilony – vstup z terasy
 Na pavilonu A pod označením – BALÍČKY PRO NAŠE DĚTIČKY - si můžete
vyzvednout odměnu za soutěže.
 Na pavilonu B pod označením – POHÁDKOVÁ TOMBOLA - probíhá
vydávání tomboly podle výherních losů.
 Na pavilonu C pod označením – BUFET U TŘÍ SMRKŮ - si nacpete pupíčky
- najdete vše pro mlsné jazýčky.
V areálu zahrady ještě najdete
 Tradiční školní OBCHŮDEK – kde si můžete zakoupit výborné perníky z
dílny naší školky a také losy do tomboly.
 Stánek VYUZENÁ KÁŤA – s prodejem grilovaných klobás.
 Sladké mlsání - stánek s cukrovou vatou.
 KOLO ŠTĚSTÍ – stánek s možností vyhrát krásné ceny.
 Atrakce - skácí hrad, koníci a poníci a nově – foto koutek s tématikou:
„Pohádkový les“, tříhlavý drak a kouzelný hrad
Nepřehlédněte INFO
 Rodičům, kteří se nestihnou dostavit do 15:00 hod., bude zajištěno
dohlídání dětí na pavilonu „A“ – Kapříci.
 WC - pro děti i dospělé je přístupné pouze na školní zahradě.
 Prodej losů do tomboly proběhne předem v jednotlivých třídách. Bližší
informace jsou zveřejněny v šatnách tříd.

Staňme se na chvíli dětmi a pojďme si společné
odpoledne užít

TĚŠÍ SE NA VÁS CELÝ KOLEKTIV MŠ

