Naučně zábavní putovní PARK TŘI VĚŽE představí české

pohádkově-tanečním
workshopem pro děti

svátky a tradice

Tento interaktivní workshop
je zaměřen na rozvíjení
kreativního myšlení dítěte.
Děti jsou aktivní v tanci, hrají
divadlo, zpívají a vytváří
příběh aktuálního svátku
v kalendáři.

Od Tří Králů k Adventu.

CÍLEM WORKSHOPU JE:

Rozvinout kreativní myšlení a naučit se improvizovat.
Seznámení s českými tradicemi a svátky.
Zlepšit fyzičku, koordinaci, flexibilitu dítěte.
Zvýšit sebevědomí, spolupráci a komunikaci v kolektivu.
Rozvinout umělecký potenciál.

Obsloužíme aktivně 60 - 100 dětí od 9.00 do 10.30 nebo od 14.00 do 15.30.
Cena workshopu je 120Kč/ žáka včetně DPH. Minimální počet žáků: 60.
Zapojení paní učitelky je podmínkou – jde nám o společný prožitek.
Vystavení faktury samozřejmé.
V případě Vašeho zájmu, prosím kontaktujte Lenku Peckovou.
Těšíme se na společný prožitek s Vašimi dětmi.
Lenka Pecková
Email: peckova@parktriveze.cz
Mobil: +420 728 199 719

Milan Hrůza
Email: hruza@parktriveze.cz
Mobil: +420 728 954 725

www.parktriveze.cz

PREZENTACE PARKU TŘI VĚŽE
Park Tři Věže je mobilní naučně zábavní park, který za poslední rok navštívilo přes 140 000 lidí. Od roku 2009, kdy byl park založen,
jsme pobavili přes 320 000 lidí, především rodin s dětmi nebo dětí s prarodiči. Kromě přípravy stálého parku pro rodiny s dětmi
a školy a školky v ČR jsme se rozhodli ukázat, že vedle šermířů, divadel, koncertů a skákacích hradů či houpaček s kolotoči existuje
také zajímavější zábava. Klademe důraz na společný prožitek členů celé rodiny od nejmenších dětí až po seniory. Na našich festivalech
či farmářských slavnostech i jiných tematických setkáních přinášíme rodinám a dětem poznání, nové trendy hry a nauky, interaktivní
kvízy a stezky, ale i zdravý životní styl. To vše implementujeme do tematických dnů s hlavními prvky: české svátky a tradice, naše
národní bohatství a kulturní i společenské dědictví.

Jak funguje PARK TŘI VĚŽE?
Koncept našich akcí
1. poznání
2. pohyb
3. pohádky

“VĚŽ POZNÁNÍ“
“VĚŽ POHYBU“
“POHÁDKOVÁ VĚŽ“

Tyto „Tři věže“- prostory, které vytváříme na předem vybraném místě, jsou charakteristické pro náš park. Chceme dětem dopřát jejich
radost z poznání a pohybu s přiměřenou dávkou pohádkového světa a dobrodružství.

Dospělým chceme nabídnout vzpomínku na to nejhezčí z jejich vlastního dětství. Všem dohromady pak chceme umožnit společné
prožití příjemných chvil a kvalitní naplnění volného času.
VĚŽ TRADICE POHYBU: představuje v podstatě plochu celého festivalu, kde děti při řešení úkolů, stezek a hře v pohádkových
koutech pracují celým svým tělem na čerstvém vzduchu ať už v kryté nafukovací hale v případě deště či v přírodě.
VĚŽ TRADICE POZNÁNÍ: stezky a cesty plné hádanek, kvízů, multimediálních a interaktivních her a puzzlí na čerstvém vzduchu
zavedou české děti i rodiče a prarodiče do znalostí v oblasti českých tradic, svátků a národního bohatství.
VĚŽ TRADICE POHÁDEK: plná pohádek zavede děti do říše víl, vodníků, pirátů, ke kovbojům i čertům. Nabízí jim malý archeopark,
koryta pro vodní hrátky, prostor pro setkání se zajímavými osobnostmi, workshopy, řemeslnou stezku či interaktivní dílny ze kterých si
děti odnáší aktuálně cenné výrobky související s aktuálními českými svátky nebo děním v přírodě.
Chceme sloužit všem dětem děti. Od 0 do 99 let.

