ctení pro celou rodinu
aneb pomáháme skolce
25. bRezna 2012 od 14 do 17 hodin v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech
Srdečně Vás zveme na literární odpoledne. Letos si společně připomeneme život a dílo Zdeňka Milera a Zdeňka Svěráka.
Výstavní síň
14:00
			
			
			
			
		
15:00
			
			
Kavárna		
16:10
Výstavní síň
16:30

Zahájení akce a písničkové pásmo v podání žáků Základní umělecké školy Stochov
Představení českého humoristy, dramatika, scénáristy a textaře Zdeňka Svěráka
Čtení z knihy Radovanovy radovánky - Jak se hadici narodily děti v podání žáků
Základní školy CH.G. Masarykové Lány
Co možná nevíte o Zdeňku Svěrákovi
Představení českého režiséra a výtvarníka animovaných filmů Zdeňka Milera
Pohádkové vystoupení Krtečkovi kamarádi zahrají děti z Mateřské školy v Lánech
Čteme dětem – soutěže a kvízy
Slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže
Pohádka pro děti O vodníkovi Čochtánkovi a víle Lesněnce aneb Jak chránit přírodu

V průběhu odpoledne bude přístupná výstava všech výtvarných prací přihlášených do soutěže, výtvarná dílna s výrobou
záložek do knih, výstava lánských kronik, prodejní stánek dětského internetového obchodu Famfárum s ekologickými
a výukovými hračkami a knihami zaměřenými na podporu správného rozvoje dětí, kavárna
s občerstvením a dětský koutek.

Burzaknih
knih
Burza
Tradiční součástí odpoledne je Burza knih. Prostřednictvím burzy
podporujeme rozšíření knižního fondu lánské knihovny. Knihy, které nejsou
vhodné do lánské knihovny, jsou nabídnuty v burze (se souhlasem
majitele) zájemcům z řad široké veřejnosti. Tyto knihy si můžete za
symbolický příspěvek koupit. Do burzy přijímáme také audio knihy
nebo filmovou podobu knih. Výtěžek z burzy knih věnujeme
na rozšíření knižního fondu knihovny v lánské mateřské škole.
Knihy, které chcete věnovat do burzy, přineste od 20. do 25. března
přímo do Muzea T. G. Masaryka v Lánech během otevírací doby
tj. od úterý do soboty od 9:00 do 15:00, v neděli 25. března pouze
do 12:00. Děkujeme.
Darujte knihu nebo si přijďte knihu vybrat.
Přijďte strávit příjemné odpoledne ve společnosti knih.
Těšíme se na Vás!
NAŠE LÁNY, občanské sdružení a Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
VSTUPNÉ dobrovolné.
Bezbariérový vstup pro kočárky a imobilní návštěvníky.

Celé česko čte dětem
„Čtěme dětem 20 minut denně.
Každý den!“

Kamila a Tomáš
Barochovi, Lány

Pavidelné předčítaní má pro emo
cionální vývoj dítěte obrovský význ
am. Vědci
a praktikové shodně tvrdí, že prav
idelné hlasité předčítání učí dítě
jazyku a
myšlení, rozvíjí jeho paměť a obra
zotvornost. Ovšem nejde jen o čten
í. Jde o
mnohem více. O emoce. O společné
sdílení času. O pohlazení. O poci
t dítěte,
že rodič právě teď patří jen jemu
a že je důležité a milované.
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