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Hajóra fel! A MAHART hajókirándulásai Szentendrére is indulnak. A hajózás után a városban is megtalálhatóan már különböző korosztálynak

érdekes programok, melyek a kikapcsolódást és feltöltődést szolgálhatják.

ELÉRHETŐ ITT
Kalandhegy – Libegőzés a Bakonyban. Eplényben a Kaland Hegyen a teljes pünkösdi hosszúhétvégén nyitva lesz az Eplényi Libegő. Érdemes

lesz ellátogatni az Ámos-hegyre, mert a Libegőzés és túrázás mellett játéksziget és aranymosás is várja a család apraját és nagyját. 

ELÉRHETŐ ITT
Minimuzsika Bogival. A Szülők Háza Digitális Bölcsőde szervezésében minden reggel 9 órától kezdődő program. Érzelmi fejlesztő zenés

játék, sok mozgással. A fantáziajáték során mondókákat, klasszikus gyermekverseket mondanak, amelyeket ritmikus mozgás is kísér. A

ritmusos verseket igényes zenével ötvöznek, zenét hallgatnak, mozognak, énekelnek. Jó hatással van a gyerekek kifejező- és

beszédkészségének, zenei és ritmusérzékének megalapozására. Kisebbek szülővel együtt csinálják, de nagyobbak számára egyedül vagy

testvérekkel együtt is élvezetes program. 

ELÉRHETŐ ITT
Aligátorok, hüllők és teknősök élete. Kis- és nagy gyerekek is érdeklődhetnek a hüllők életéről, így számukra lesz érdekes a Tropicariumból

bejelentkező biológia óra. A egyórás epizód alatt sokat tanulhatnak és szórakozhatnak a gyerekek. 

ELÉRHETŐ ITT
Csipkerózsika bábelőadás. A Kolozsvári Puck Bábszínház előadásában zenés kísérettel ellátott, színészi és marionett bábuk közös

„együttműködésével” létrehozott produkció formájában tekinthetjük meg Csipkerózsika klasszikus történetét. A 37 perces előadás az

óvodások és kisiskolások figyelmét is le tudja kötni.

ELÉRHETŐ ITT
Miniművész. A Szülők Háza Digitális Bölcsőde szervezésében minden délelőtt 11 órától kezdődő program. A Miniművészben egyszerűen

elkészíthető kreatív ötletekkel találkozhatunk, amit akár bölcsis akár óvodás korú gyermekkel is elkészíthetünk, de iskolások már maguktól

is meg tudják valósítani a videók instrukciói alapján. Egyszerű kézműves ötletek gyerekeknek, kézzel készült játékok, barkácsötletek

mindenféle alapanyagból, dekorációk, kézzel készült tanulást segítő és fejlesztő játékok, szezonális és ünnepekkel kapcsolatos ötletek

nyerhetők a programokból

ELÉRHETŐ ITT

2020. 06. 05. péntek

2020.06.01.             

Pünkösd hétfő      

Családi program

2020. 06. 02. kedd

2020. 06. 03. szerda

2020. 06. 04. csütörtök

https://www.facebook.com/events/293536735000253/?event_time_id=293536745000252
http://kalandhegy.hu/hirek/3-1-program-otlet-a-csaladnak-a-punkosdi-hosszu-hetvegere
https://www.facebook.com/events/358979328337336/?event_time_id=377543633147572
https://www.gyerekprogramajanlo.hu/hetvegi-program-ujdonsagok/ujabb-elo-biologia-ora-a-tropicariumbol/54760/?fbclid=IwAR1g435mLJ6FBahtj4QyaTc6HIO-Tmh6FHk-ilm6YMHR8wC33adJyXrQciA
https://www.facebook.com/1659000680780209/videos/543195416629182/
https://www.facebook.com/events/315629806094613/?event_time_id=325704091753851

