
DÍLNIČKY A DUHOVÉ 
DNY VE ŠKOLKÁCH

Klauna nečekejte… 
a co můžete čekat?

A mnoho dalšího...

Lampionové 
průvody

Dlabání dýní

Kuličkiáda

Máme rádi tradiční vyrábění a odkaz na tradice!

Fotbalový turnaj

Malování na obličej

Víte velmi dobře, jak 
důležité jsou společné 
akce ve školkách, ale 
je pro Vás náročné je 
vymýšlet a pořádat?

Milujete práci s dětmi 
a hromadné akce s nimi, ale 
nechcete stát s mikrofonem 
a předcvičovat rodičům?

Rádi byste obohatili 
a rozšířili akce ve Vaší 
školce, ale nemáte kapacitu 
na to vyhledávat zajímavé 
možnosti a příležitosti?

Organizace Duhový tandem se věnuje podpoře mezigeneračních 
vztahů. Ve školním roce 2017/2018 jsme zahájili v mateřských školách 
hl. města Prahy preventivní program na téma mezigeneračních vztahů. 
Tento preventivní program se v  mateřských školách těšil velkému 
zájmu – vždyť si jím prošlo na 25 školek s více než 2 000 dětmi.

Součástí tohoto preventivního programu nebyl pouze interaktivní, 
zábavně-naučný dopolední blok, který ve školce děti strávily společně 
s našimi lektory, ale také pomoc při realizaci společných akcí ve 
školkách, které jsou vhodnou příležitostí, jak upozornit na důležitost 
mezigeneračních vztahů.

Na základě pozitivní vazby ze strany školek na naše zapojení jsme se 
tedy rozhodli nabízet nejen preventivní program, ale také pomoc se 
zajištěním společných akcí v mateřských školách.

O NÁS

Velikonoční 
dílničky, pletení 
pomlázek

Drakiáda



Pro školní rok 2018/2019 jsme připravili nabídku programových balíčků a věříme, 
že Vás některý z nich zaujme. Pokud Vás spolupráce s námi láká, neváhejte nás 
kontaktovat, všechna očekávání a možnosti si sdělíme na osobní schůzce, na 
kterou za Vámi rádi dorazíme.

PROGRAMOVÉ BALÍČKY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

NÁZEV BALÍČKU CENA BALÍČKU PODROBNOSTI BONUS

Preventivní 
program pro 
mateřské školy 
s tématem „me-
zigeneračních 
vztahů“

70 Kč/dítě 

"Naši lektoři navštíví v dopoledních hodinách děti u Vás ve třídě s připraveným 
zábavným programem o babičce a dědovi v trvání cca 90 minut. Všechny 
pomůcky si již přineseme s sebou. Program je vhodný i pro děti, které jsou 
v MŠ nové. Na konci programu (v případě zájmu školky) vyrobíme s dětmi 
pozvánky, které odnesou svým prarodičům s přáním, aby jim do školky 
přišli číst. Podpoříme tak danou školku právě v aktivitě čtení a předáme 
učitelům podporu a naše know-how. V průběhu roku zároveň tento program 
a tuto aktivitu podpoříme naším knižním fotokoutkem, který může obohatit 
kteroukoliv hromadnou školkovou akci."

Knižní fotokoutek 
k propagaci 
čtení prarodičů 
ve školce na 
jakoukoliv akci:
+ 1 000,- Kč 

1x veřejná akce ve 
školce

základní balíček 
5 000,- Kč

"Balíček zahrnuje zajištění veřejné akce na společně domluvené téma a zajištění 
2 dílniček. První dílničkou je malování na obličej, druhá dílnička je vždy tematická 
(v nabídce máme následující možnosti: drakiáda, lampionový průvod, sportovní 
miniturnaje, pletení pomlázek, výtvarné dílničky podle ročních období a svátků, 
opékání buřtů s kytarou,…). V případě, že jste zde nenalezli své téma, nezoufejte 
a ozvěte se nám, určitě jsme na něj jen zapomněli :-) "

Na základě 
domluvy jsme 
schopni základní 
balíček rozšířit 
o požadované 
atrakce, např. 
hudební 
vystoupení apod.

Bavíme se po 
celý rok – balíček 
4 veřejných 
akcí (jaro, léto, 
podzim, zima)

15 000,- Kč 
(tzn. 3 + 1 
zdarma)

Balíček zahrnuje výběr 4 veřejných akcí ve školce. Máte tak 3 veřejné akce + 1 zdarma. Doporučujeme 
přizpůsobit akce dle 4 ročních období, ale rádi necháme výběr témat všech 4 témat na Vás!

Specifi cké
akce Deluxe

dle individuální 
dohody

Chtěli byste pomoc či podporu při Vašich specifi ckých akcích? Třeba při pasování školáčků? Netradiční 
upomínku v podobě natočení videa ze života třídy? Nebo propagační video ze života školky? 
Organizace výletu? Neváhejte se na nás obrátit!

Mezigenerační
spolupráce individuální

Podporujeme setkávání dětí a seniorů. Už má vaše školka svůj domov pro seniory? My takové známe, 
děti ze školky 1x měsíčně navštíví blízký domov seniorů, společně si něco vyrobí nebo si čtou pohádky, 
někdy přijede i divadýlko. Nechcete se přidat do takového tandemu? Rádi vás propojíme!

NABÍDKA PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2018/2019

web www.duhovytandem.cz

email duhovytandem@dataserver.cz

rezervační linka +420 602 551 905 

duhovytandem@dataserver.cz

+420 602 551 905

Kontaktní 
údaje


