Zveme holčičky, kluky (4-6 let) a jejich rodiče na společné
prožití víkendu. Povídání, hraní, cvičení, ale i tvoření a
zpívání o vodě, vzduchu, ohni a zemi nám jistě připraví
nejedno dobrodružství. Co se stane, když společně
stiskneme kliku od dveří Krakonošova hospodářství?
Polovinu odpovědi zjistíte, když vyluštíte šifru na konci
této stránky. Budete-li chtít, druhou část se dozvíte,
když nás navštívíte. Těšíme se nashledanou.
Kdy: od pátku 9.10. od večeře v 19 hod (příjezd od 16 h)
do neděle 11.10.2009 do oběda.
Kde: horské středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně.
Program: koncepce programu se opírá o metodiku dramatické výchovy
podle Evy Machkové a využívá soubor cvičení a her Briana
Waye z jeho knihy "Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací". Nejde o přípravu
ani o hraní divadelního představení. Při tvořivé hře je hlavní důraz kladen
na rozvoj sociální, emocionální a intuitivní stránky osobnosti.
Rádi bychom vám nabídli program, kde děti spolu s rodiči nahlédnou do příběhů,
písniček a her s různými podobami vody, ohně, vzduchu a hlíny, které se v šikovných
rukách mění doslova před očima. Jistě to bude chtít dávku odvahy, šikovnosti,
hbitosti, důvtipu a rychlého uvažování. Ale to určitě všichni zvládneme. Stačí mít pod
nohama pevnou zem, vítr v kapse, vodu v dlaních a pak už klidně může být oheň na
střeše .
Potěšilo by nás, kdyby se tento víkend stal příjemným setkáním rodičů a dětí, kteří tu
budou jen a jen pro sebe a pospolu.
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Srovnejte čísla od nejmenšího k největšímu a písmena před nimi vám
prozradí první polovinu naší hádanky..

Program je koncipován pro děti 4 - 6 leté a jejich rodiče. Budeme rádi, když se
programu zúčastní spolu, ale není to podmínkou. Pokud si rodiče s sebou přivezou i
mladší děti do 4 let (pro které není program připraven a zůstávají v péči rodičů), mohou
se s nimi např. vydat na dopolední nebo odpolední výlet po horách či využít možností,
které nabízí Špindlerův Mlýn. Paralelní program pro rodiče bez dětí připraven není.
Lektor: Mgr. Anna J. Erlebachová (* 1970) - vystudovala SPgŠ
Čáslav (1984-8) a Ped F UK Praha (1989 – 93), kde při studiu
působila v divadelní společnosti s repertoárem pro mateřské
školy. V letech 1994 - 7 vedla v Soukromé divadelní škole v Kolíně
přípravku dramatické výchovy a pohybovou přípravu pro
předškolní a mladší žáky. Je absolventkou různých seminářů při
festivalu dětského divadla Loutkářská Chrudim. Jako učitelka
působila na 1.stupni, je členkou týmu, který připravuje projektová vyučování pro ZŠ. Od
roku 2000 je členkou Junáka, vede družinu skautek (14 - 15 let) a jednu družinu
školních dětí (6 - 8 let). V roce 2003 vedla celoroční seminář pro učitele 1.stupně ZŠ
Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. V mateřském centru Kopretina ve Vrchlabí
vedla v letech 2004-5 kroužek Tvořivé hraní (pro děti 3-6 let), připravila zde také
několik programů pro týdenní pobyty rodičů s dětmi. Pro středisko Eljon připravuje
víkendové programy od roku 2006. Je vdaná, v současnosti na mateřské dovolené, má 5
dětí.
Místo pobytu: Horské středisko Eljon se
nachází ve Špindlerově Mlýně, na jižním svahu
nedaleko centra města, v poklidnější a méně
zastavěné části s výhledem na Pláně a
Medvědín. K dispozici je 22 lůžek v šesti
pokojích (3x dvoulůžkový, 2x pětilůžkový, 1x
šestilůžkový), společné sociální zařízení, plně
vybavená kuchyně, společenská místnost s
krbem. V roce 2003 byla dokončena celková
rekonstrukce domu. Náhledy jednotlivých
prostor a více informací o středisku naleznete na www.eljon.cz.
Špindlerův Mlýn dále nabízí mimo jiné možnost koupání v novém Aquaparku, letní
bobovou dráhu nebo výlety lanovou drahou na Medvědín a Pláně (není v ceně pobytu).
Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře).
Vezměte dětem: oblečení a obuv na pobyt venku, oblečení a obuv do tělocvičny, starší
tričko nebo zástěrku na malování (aby se děti příliš neušpinily).
Cena za celý víkend: dospělý 900 Kč, dítě 4-6 let 600 Kč (s programem),
dítě do 4 let 100 Kč (bez programu) + 200 Kč za stravu (volitelné).
Cena zahrnuje: ubytování, stravu, program, parkovné.
Platba: celá částka na účet 1304088309 / 0800
Při platbě uveďte variabilní symbol – 33
specifický symbol – viz. přihláška
Storno poplatek: do 2.10. 50% celkové ceny, od 3.10. 100% celkové ceny.
Přihlášky: přijímá každý všední den od 8 do 14 hodin Petr Erlebach, správce střediska
a) telefonicky nebo faxem na čísle 499 523 852, mobil 732 580 154
b) poštou na adrese: Středisko Eljon
543 51 Špindlerův Mlýn 33
c) e-mailem: info@eljon.cz
Pokud byste měli zájem, můžete si svůj pobyt ve středisku Eljon po předchozí domluvě
se správcem i o několik dní prodloužit, kontaktujte nás.

