
BaBičč in  dvoreček

Občanské sdružení Montessori Pardubice

Vás zve na akci

BaBičč in  dvoreček

Akce je možno se zúčastnit ve dvou termínech: sobota 13. 4. a sobota 20. 4. 2013. 
Doprava individuální (možnost parkování přímo u Babiččina dvorečku  

nebo snad i u obecního úřadu v Licibořicích).  
(Pokud nemáte možnost vlastní dopravy, ale rádi byste se zúčastnili, ozvěte se – domluvíme dopravu s ně-

kým dalším.)

 
Začátek programu v 9.00 hodin, délka programu cca 3 hodiny. 

Místo: Babiččin dvore ček v  L icib ořicích 
(okres Chrudim, Pardubický kraj)

Jde o výlet pro děti v doprovodu rodičů s dopoledním programem. Návštěva tradičního 
hospodářství rodiny Blažkovy a přilehlé malé obory, kde se chová daňčí a mufloní zvěř. 
Účastníci během programu poznají, jaká domácí zvířata se dříve chovala na statku nebo 
při chalupě. Děti budou mít možnost je pohladit a nakrmit. Vyzkoušejí si čerpat vodu 
ze studny ruční pumpou, umlet strouhanku na starém mlýnku a posadit se do bryčky. 
Budou hádat, k čemu sloužily staré nástroje ve stodole. Uvidí, co se dá vyrobit z ovčí vlny. 
Poté se podívají do malé obory, kde budou moci pozorovat daňky a muflony s mláďaty. 
Cestou si prohlédnou i nové zemědělské stroje, které jsou potřebné k provozu ekofarmy, 
navštíví sedlárnu, stáje a výběhy s koňmi a hříbaty.

Program je připraven pro děti z mateřské školy a žáky prvního stupně základní školy. 
Pro starší z nich bude program zpestřen různými kvízy. (Děti si vezme paní průvodkyně 
a dospělí se přidat můžou, ale nemusí. Kdo z dospělých bude chtít, může si dát na Dvorečku kafíčko a v klidu si odpo-
činout, případně se připojit na část programu.).

Vstupné: 90 Kč za dítě (v ceně je ochutnávka sýra z kravského mléka a pro děti malá sladká odměna). 30 Kč za dospělého.

Místa budou přednostně rezervována členům Občanského sdružení Montessori Pardubice. V případě volných míst 
budou tato místa nabídnuta i ostatním zájemcům.

Více informací Vám podá Hana Netolická na telefonu 605 068 751.  
Přihlašujte se prosíme na e-mail hana.ne@centrum.cz


