RODINNÉ ODDECHOVÉ HRY
Motto. „Věnujme svým dětem čas, dokud je čas.“

RODINY, POJĎTE SI HRÁT!
Připravili jsme pro vás – pro dvoučlenné týmy z Kojetína,
Popůvek a Kovalovic (dospělý a dítě) jednotlivé aktivní dny.
Týmy jsou složeny z dospělé osoby – rodič nebo prarodič nebo
jiný rodinný příslušník starší 18 let + dítě od 0 do 15 let
(včetně).
Na jednotlivé aktivity se dospělý člen týmu může vyměnit
s jiným dospělým rodinným příslušníkem.
Jedna rodina může mít 2 a více týmů (dle počtu dětí v rodině).
Do her jsou zapojeny i děti s handicapem – hry jsou upraveny
dle jejich možností.
Na uvedených akcích získává tým (dospělý + dítě) samolepku:
MODRÁ (za účast na akci), ČERVENÁ (za kreativitu týmu),
ZELENÁ (za sportovní výkony, umožní – li to akce)
RODINNÉ TÝMY PŘIJĎTE SE REGISTROVAT NA DDM KOJETÍN
– REGISTRACE ZDARMA
od

18.2. 2011 – získáte hrací kartu

a vstupní modrou samolepku
ČEKAJÍ VÁS NEOPAKOVATELNÉ ZÁŽITKY i lákavé odměny !
RODINNÉ VSTUPNÉ DO AQUAPARKU, ZOO, BONGA,
upomínkové předměty, sladkosti…
Tyto hry jsou součástí projektu „Obec přátelská rodině“.
Bližší informace na DDM Kojetín, Svatopluka Čecha 586,
tel.581762498

RODINNÉ ODDECHOVÉ HRY
Motto. „Věnujme svým dětem čas, dokud je čas.“

RODINY, POJĎTE SI HRÁT!
únor:
* „Jednodenní výlet na hory“
*„Rodina v pohybu“ - vyhlášení výtvarné, foto a video
soutěže (DDM)
* Tvořivá dílna – batikování triček (DDM)
*„Karnevalový rej“ Popůvky (HS + OV Popůvky)
*„ Karneval“ - Kovalovice ( TJ Sokol + OV Kovalovice)

březen:

*„Čvachtanda“ –krytý bazén (DDM)
*„Strašidýlka“ – dětský karneval v Kojetíně (MěKS)
*„Jarní dětský ples“ – sál Hotelu Pivovar(DDM)
*„Zpívá celá rodina“ (DDM)

duben: *„ Pohádková babička“ – čtení pohádek (MěKS)
květen: *„Den záchranářů“ – (HZS Ol. kraje – st.Kojetín)
*„Sportovní den“ (DDM)
*„Výlet vláčkem motoráčkem“ (DDM)
*„Za pohádkou do Popůvek“ (HS + OV Popůvky)

červen:

* „Dětský den v Kovalovicích“ ( TJ Sokol + OV Kovalovice)
*„Vítání léta“ (MěKS)
*„O pračlovíčkovi“ - Divadélko Tramtárie (DDM )

Rámcový plán – sledujte aktuální letáčky!

19.6.2011: „RODINNÉ OLYMPIJSKÉ HRY“
– slavnostní vyhodnocení a ukončení ROH, vyhlášení vítězů výtvarné a
foto soutěže

Tyto hry jsou součástí projektu „Obec přátelská rodině“.

.

