PLÁN NA ŘÍJEN – DS OMG BABYGURU
V podzimních chladných dnech se zaměříme také na zdravotní prevenci, jak můžeme podpořit své
zdraví, aby na nás nemohl žádný bacil – teplé oblečení, vitamíny, atd.
Rádi bychom udělali dva projektové dny, a to jeden s názvem ,,Mytí rukou“, při němž nás čeká i
praktická ukázka a výuka, jak si správně mýt ruce a druhý ,,Jak si správně čistit zoubky“, což nám přijde
názorně předvést studentka stomatologie.
Naučíme se písničky s tanečkem ,,Měla babka…“ a ,,Koulelo se koulelo“. Zdokonalíme se v básničce
,,Foukej, foukej větříčku“.
Čeká nás spousta výtvarných a pracovních činností (například velký podzimní strom, listí, ježeček,
jablíčka, zvířátka z kaštanů a jiných přírodnin).

AKCE
•

V měsíci říjnu nás čeká první pravidelná návštěva nedaleké solné jeskyně, kam máme v plánu
chodit i přes zimu, a to alespoň 2x do týdne. Termín vždy upřesníme e mailem z rezervačního
systému vždy na začátku týdne. Do solné jeskyně dejte dětem s sebou pohodlné oblečení a
silné ponožky.

•

Keramické tvoření - ve středu 4.10. a v pondělí 23. 10. Termíny keramiky se mohou změnit
v závislosti na počtu dětí. Cena keramického tvoření se zvyšuje na 100,- Kč.

•

Halloweenské tvoření pro děti s rodiči - dlabání dýní - v pondělí 30.10. od 15:00 - Cena 50,Kč. První z cyklu akcí pro rodiče a děti, které budou pořádané pravidelně jednou měsíčně.

•

Výlet s Lesy hl. m. Prahy – Do lesa za zvířátky ve středu 18.10. Program začíná již v 9:30,
proto prosíme všechny rodiče o včasný příchod - nejpozději do 8:15 !!! V 8:30 odchod
z BabyGuru a odjezd autobusem do Kunratic. Program trvá do 11:00. Návrat zpět do BabyGuru
je plánován cca ve 11:30. Cena programu včetně dopravy minibusem 100,- Kč.

http://www.lhmp.cz/eko/nabizime-pro-skoly-ms-zs-ss/programy-pro-ms/do-lesa-za-zviratky/
Dětem dejte oblečení i obuv do přírody dle aktuálního počasí.

Akce Vám připomeneme vždy mailem z rezervačního systému - těšíme se na vás! ☺

