VÝSTAVA

CHYTRÉ HRAČKY A
NÁPADY PRO DĚTI

6. 11. 2016

ROSTEME PRO ŽIVOT 2016
Na fotce nevidíte všechno, co jsem koupila,

To co nevidíte…
to proto, že jsem již duhu vzala na kurzy a
většina z vás ji už viděla a stejně tak puzzle
ptáčka. Houbičky jsem naopak půjčila do školy
Barunce, protože je zrovna berou v prvouce J
Uvidíte tedy na kurzu později.

INSPIRACE
Vše co tu najdete
je pouze inspirace
pro vás a tipy na
to, kde pořídíte
smysluplné hračky a
pomůcky pro
poznávání světa
vašich malých i
větších dětí, nebo i
vás samotných.

http://www.ceske-montessoripomucky.cz/Stavba-houby-d110.htm
http://www.ceske-montessori-pomucky.cz/Duhapuzzle-d38.htm
Když už jsme u té duhy…tak tento vystavovatel
mi unikl pro nemoc druhý den, atak jsem již
nestihla koupit duhu, kterou vidíte
zde:
http://jezpodi.webnode.cz/duhy/
Pokud budou i v Brně, koupím tam

4

1
2

Lorem Ipsum Dolor

[Issue] :: [Date]

knihy
České
Anglické

Knížek není nikdy dost, ikdyž prostor na ně je ve
většině domácností omezen a jak mi připomněla jedna
maminka na kurzu...choďte do knihovny, my chodíme
už od roku a půl s Valentýnkem...a máš pravdu Olgo,
nejenže naučíme děti pečovat o to, co je pouze
půjčené, ale také všeobecně to, že co je půjčené, je
potřeba taky v dohodnutém termínu vrátit.
Já tentokrát neodolala vesmíru
v angličtině s chytrými okénky od
Usborne Books. Verunka už rok a
půl chce opravdovoou raketu, se
kterou poletí do vesmíru J
http://www.anglictinaprodeti.info

Pak dvě motivační knihy z edice
Keltner publishing
http://www.knihy-keltner.cz/knihypro-deti
A pak knihy od Lucie Seifertové,
které jsou moc pěkné, máme už
Tajemnou Prahu.
http://seifertova.cz/ceska.htm
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VYZKOUŠET,
POHRÁT SI,
NAKOUPIT
POTKAT MILÉ
LIDI
TAKHLE BYCH
SPECIFIKOVALA
CELOU VÝSTAVU.
NENÍ TO VELKÉ,
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CO DALŠÍHO MĚ ZAUJALO
Od ježpodů jsem take měla zálusk na parkety,
které vidíte na obrázku protože Barunka má
matematiku pana Hejného ve škole, zatím mi
půjčila, Jitka, díky. Vyzkoušíme a pořídíme…
Další krásný objev:
http://www.targe.cz/zvukostrom
Od pana Nožky mám již několikrát zmiňovaného
pomocníka na rozvícení – to je ta černá koule na
tyči, mám ještě 3 navíc, kdybyste chtěli, 40kč/ks.

NENÍ TO MALÉ,

Máme vypínače vysoko atak minulý rok jsem ho
na výstavě potkala jako na zavolanou.

ALE POTĚŠÍ TO

http://www.truhlarstvinozka.cz

VELKÉ I MALÉ J

můžeme udělat hromadnou objednávku, pokud
bude víc z vás mít zájem. Koupila jsem zde i
dřívka – hudební nástroj, čtverce např. na výrobu
pexesa, ťopku, vařečku, kolíčky.
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www.mojepony.cz
Zajímavá dřěvěná stavebnice pro kluky
i holky, myslím, že je primo nezbytně
nutné si ji vyzkoušet, k čemuž byl na výstavě
prostor.
Další objev, který vidíte na obrázku je
hra fantastické karty - musím se
přiznat, že mě zaujala zejména svým
nápadem. Praktické využití ukáže až čas, ale
myslím, že se nám momentálně velice hodí
pro Barunčino procvičování počtů.
imaglee.com
V případě zájmu přepošlu info mail, který
jsem ke kartám dostala, ale ještě neměla čas
ho prostudovat.
Další moc milí lidé, kteří mě oslovili a
Katčin kalendář už máme na lednici:
https://www.facebook.com/Monte-od-Káči1683607875226161/?fref=ts
https://www.facebook.com/pg/1tř%C3%ADda-zábavně193643124389095/photos/?tab=albums
Jinak duhy dělají i další truhláři, či šikovní
tatínkové, hodně kontaktů včetně další
inspirace najdete zde:
https://www.facebook.com/groups/76978277
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ZAJÍMAVÉ
TO CO VÁS
NENAPADNE
TO CO VÁM PŘIJDE
ZE ZAČÁTKU
SLOŽITÉ
MŮŽE BÝT
JEDNODUHCÉ A
NÁPADITÉ
ZVLÁŠŤĚ PAK PRO
DĚTI
KTERÉ SE
ZÁBAVNOU
FORMOU A
VLASTNÍM
POZNÁNÍM
UČÍ LÉPE NEŽ
BIFLOVÁNÍM ČI JEN
POSLOUCHÁNÍM

Závěrem
Pokud jste na výstavě ještě nebyli, už teď si ji
na příští podzim naplánujte, v Pardubicích měla
svoje kouzlo atak ji můžete třeba spojit s výletem.
Z daleka jsem zde neobsáhla všechno a proto
mrkněte na stránky výstavy, kde najdete seznam
všech vystavovatelů a určitě najdete mnoho
dalšího zajímavého.
Snad jen ještě zmínka o citerce, které jsem letos již
neodolala a koupila ji holkám pod stromeček:
www.citerka.cz
Jelikož Barunka letos začala učit hrát na kytaru,
věřím, že bude nadšená stejně jako i Verunka,
která moc ráda zpívá.

přání
Nechť rosteme
spolu s našimi
dětmi

Pavlína Kapalová
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