
KONTAKT

DETSKÝ TÝŽDENNÝ
WORKSHOP

 
MARY BIRDIE

KREATÍVNA SLOVENSKÁ
SLOW FASHION MÓDA

Már ia  Hraňo
095 1  024  1 70

marybirdiecom@gmail.com

Celodenný program pre deti od 8:00 - 17:00 h

Individuálny prístup pani učiteľky

Zvýšená starostlivosť max 5 detí, vo veku 7 až 12 rokov

Obed, olovrant, výlety, piknik, tričko, ceny

Materiál, pomôcky, stroje, vybavenie ateliéru

Know-how + vzdelávanie v oblasti pomalej módy a

environmentálnej výchovy

12.7. - 16.7.2021            19.7. - 23.7.2021JÚL
AUGUST

CENA

WORKSHOP

 9.8. - 13.8.2021            16.8. - 20.8.2021

145 €                  Šikovné ruky 125 €*

KOMPLETNÝ PROGRAM
www .maryb i rd i e . com

*cena pre rodičov, ktorých deti navštevovali
Upcy kurz počas škol.roka 2020/2021



príchod detí

hry na zoznámenie Moja obľúbená bábika (donesiem

si bábiku)

čajík a desiata 

vyrobím oblečenie pre Barbie

obed, oddych

ihrisko Jakubovo námestie

olovrant v ateliéri

 ušijem si vrecko na ovocie/zeleninu/pečivo zo starého

trička alebo látky

 oddych, hry, mandaly a rozprava na enviromentálne

témy a príchod rodičov

PONDELOK

 
DETSKÝ TÝŽDENNÝ WORKSHOP

KONTAKT
Már ia  Hraňo
095 1  024  1 70

marybirdiecom@gmail.com

7:45–8:00
8:00–8:30

8:30–9:00

14:00–14:15

14:15–16:00

13:00-14:00

9:00–11:30 
12:00-13:00

16:00–17:00



príchod detí

hry na zoznámenie MOJE obľúbené jedlo

čajík a desiata

maľujem si na tričko                                                   

obed, oddych

návšteva domácej pekárne Praclík (Rajská 15),

použitie vlastného ušitého vrecka na nákup olovrantu

(pečivo/ovocie)

olovrant v parku (Jakubovo námestie) v prípade

dobrého počasi, inak v ateliéri

odlejem, namaľujem a ozdobím si šperkovnicu

oddych, hry, kreslenie a rozprava na enviromentálne

témy a príchod rodičov

UTOROK

 
DETSKÝ TÝŽDENNÝ WORKSHOP

KONTAKT
Már ia  Hraňo
095 1  024  1 70

marybirdiecom@gmail.com

7:45–8:00
8:00–8:30
8:30–9:00

14:00–14:15

14:15–16:00

13:00-14:00

9:00–11:30 
12:00-13:00

16:00–17:00



príchod detí

hry na zoznámenie MOJA obľúbená kniha (donesiem

si knihu)

čajík a desiata

výrobím si lenivku na čítanie (veľký vankúš) 

dnes si vezmem obed do nádobky, oddych

návšteva Second handu Textile house, hospodárenie

s budgetom (Špitálska 21)

olovrant v ateliéri

výrobím si voskový papier na zabalenie desiaty

oddych, hry, čítanie a rozprava na enviromentálne

témy a príchod rodičov

STREDA

 
DETSKÝ TÝŽDENNÝ WORKSHOP

KONTAKT
Már ia  Hraňo
095 1  024  1 70

marybirdiecom@gmail.com

7:45–8:00
8:00–8:30

8:30–9:00

14:00–14:15
14:15–16:00

13:00-14:00

9:00–11:30 
12:00-13:00

16:00–17:00



príchod detí

hry na rozvoj kreativity (MOJE zvieratko)

čajík a desiata

vyšijem si maľovaný obraz

obed, oddych

ihrisko Jakubovo námestie

olovrant na ihrisku v prípade dobrého počasia, inak

v ateliéri

vyrobím si textilné záložky do knihy

oddych, učíme sa zapletať si vlasy, rozprava na

enviromentálne témy a príchod rodičov

ŠTVRTOK

 
DETSKÝ TÝŽDENNÝ WORKSHOP

KONTAKT
Már ia  Hraňo
095 1  024  1 70

marybirdiecom@gmail.com

7:45–8:00
8:00–8:30
8:30–9:00

14:00–14:15

14:15–16:00

13:00-14:00

9:00–11:30 
12:00-13:00

16:00–17:00



príchod detí

spoločné zhodnotenie workshopu

čajík a desiata

vyrobím si ozdobu do okna

piknik pri Eurovei na tráve v prípade dobrého

počasia, obed si vezmeme do nádobky

oddych, vonkajšie hry, návrat do ateliéru

vyhodnotenie celotýždňovej práce, tajné hlasovanie o

najlepšie výsledky, odovzdávanie cien

príprava výstavy pre rodičov

oddych, hry a fotenie sa, rozlúčka, príchod rodičov 
*v prípade zlého počasia operatívny náhradný plán tvorby

PIATOK

 
DETSKÝ TÝŽDENNÝ WORKSHOP

KONTAKT
Már ia  Hraňo
095 1  024  1 70

marybirdiecom@gmail.com

7:45–8:00
8:00–8:30
8:30–9:00

14:15–17:00

9:00–11:30 
12:00-14:00


