rakono
rakonoova
studna
Zveme holčičky, kluky (1.-3.třída) a jejich rodiče
na společné prožití víkendu.
Obyčejná studna je plná vody, ale co asi skrývá
studna Krakonošova ?
Kdo má rád tajemství, dobrodružství, příběhy,
povídání, záhady a nebojí se neznáma, ten se
jistě rád dozví více.
Čeká na vás cesta tam a zase zpátky, na jejímž
konci se každý dozví leccos o Krakonošově
studni, ale i nemálo o sobě.
Tak pospěšte, vody ve studni ubývá !
Kdy: od pátku 23.10. od večeře v 19 hod (příjezd
od 16 hod.) do neděle 25.10.2009 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 vstoupí na cestu , která
vede od jednoho k druhému.
S nemalou dávkou fantazie a představivosti zapojíme šikovné ruce výtvarnické,
bystrou hlavu přemýšlivou, hbité nohy sportovní, rychlou pusu povídavou a pokusíme
se vytvořit příběh, na jehož konci bude každý moci nahlédnout do Krakonošovi studny.
Bude to chtít jistě odvahu, trpělivost, důvtip a rychlé uvažování, ale to určitě
zvládneme. A jak víte, Krakonoš je dobrý a spravedlivý. Šikovnost a dobré úmysly
náležitě odměňuje.
Potěšilo by nás, kdyby se tento víkend stal příjemným setkáním rodičů a dětí, kteří tu
budou jen a jen pro sebe a pospolu.
Těšíme se na vás.
A ještě jedna malá, ale užitečná rada.
Pokud ji chcete znát, zkuste si ji vyluštit. Napište si každé druhé písmeno, doplňte
háčky, čárky, kde je třeba a pak už si jen jednoduše přečtěte.

Surdnejlmekjhmhe usni
anda eskelbne acdals.

Program je koncipován pro školáky z 1.- 3.třídy a jejich rodiče. Budeme rádi, když se
programu zúčastní spolu, ale není to podmínkou. Pokud si rodiče s sebou přivezou i děti
předškolního věku (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 1.- 3.třída 600 Kč (s programem),
předškolák 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 16.10. 50% celkové ceny, od 17.10. 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.

