ZÁŽITKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO RODINY S DĚTMI
2.5.2019 – 5.5.2019, CHATA SEDMIKRÁSKA, MALÁ MORÁVKA

Ve dnech 2. – 5. května 2019 se uskutečnil třetí víkendový pobyt pro rodiny s dětmi. Tento
pobyt proběhl na horské Chatě Sedmikráska v Malé Morávce a proběhl nejen zážitkovou, ale
také vzdělávací formou.
Tématem tohoto pobytu byli indiáni. Toto téma provázelo účastníky po celou dobu pobytu.
První večer si rodiče společně s dětmi vyzdobili trička. Druhý den čekal účastníky pobytu výlet
do Pradědovy galerie u Halouzků v Jiříkově. Děti i rodiče se mohli vyřádit a zabavit na různých
kolotočích, průlezkách a také obdivovat šikovnost, um a trpělivost autora mnoha dřevěných
soch zvířat, čertů i andělů. Po celou dobu expozice na návštěvníky shlíží majestátní socha
Praděda v nadživotní velikosti. Po návratu na chatu si děti i rodiče vyrobili náhrdelníky a
indiánské čelenky.

V sobotu bylo naplánováno celodenní vzdělávání rodičů, a to na téma „Rodičem navždy“, které
vedla Mgr. Kamila Haničáková, rodiče také měli možnost s lektorkou probrat své dotazy. Děti
měly také o zábavu postaráno, program zajistili pracovníci organizace a děti si tak zasoutěžily,
vyšly společně na procházku na blízkou kapličku na kopci, kde byl ukryt poklad. Vyzkoušely si i
střelbu z luku, vzduchovky a poměřily také své síly v bungeerunningu.
V neděli, poslední den pobytu, si rodiče a děti vyrobili poslední kousek s indiánskou tématikou
– lapač snů.

Rodiče mohli navzájem sdílet své zážitky nejen se svými dětmi, ale také mezi jinými rodinami.
Po celou dobu pobytu byl také kladen důraz na společné trávení času rodičů s dětmi, o to, aby
spolu spolupracovali a také budovali vzájemnou důvěru a našli cestu ke zlepšování
komunikace mezi sebou.
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