Letní škola hrou ve Vincentu
Na léto již tradičně připravujeme dva turnusy letní Školy hrou pro děti 5-13 let.
Letošek se ponese na vlnách radosti z hudby a pohybu.

Vinořské léto hudby se bude konat 24.-28.7. Vinořské léto sportu pak 7.-11.8.
Letmý harmonogram dne a našich týdnů: letní brány naší školy hrou se otevřou každodenně v 8
hodin, program bude tematicky rozdělen do časů představení nového tématu z mnoha úhlů pohledu,
zakoušení, osvojování, poznávání známého i neznámého jinak v terénu, zklidnění – myšlenkový,
tvůrčí výstup dne (tématu). Škola se uzavře v 16.15-16.30 podle ukončení projektů a návratů do
Vincenta. Letní škola jako každý rok není určena vyhraněným (nadaným) dětem, naopak, jde nám o
všestranný rozvoj formou decentně hravého zážitku, dialogu, reflexe a respektu. V našich projektech
propojujeme všechny smysly a fyzické, duševní a duchovní vrstvy člověka, učíme se jeden od druhého
nehledě na věk, pohlaví a zkušenosti, přemýšlíme, nasloucháme a tvoříme, pracujeme skupinově,
někdy jen tematicky blbneme. Podporujeme individuální rozvoj, potíráme ovšem sebestřednost,
lhostejnost a jakoukoliv formu duševního a fyzického ubližování druhým i sobě. V letošním roce
předpokladem pro přijetí do letní školy není až tak hudební nadání jako spíše vnímavost, schopnost
ztišení a naslouchání, radost z reprodukce, cit a důmyslnost, u pohybu zvědavost a znovu potěšení,
vynalézavost, nelenivost a trocha týmového ducha. Pokud by Vás a vaše děti témata a termíny Letní
letošní Školy hrou zaujaly, přihlašte je do 22. dubna na klaralowenstein@yahoo.it, 724 909 585. Cena
za turnus je 2 000, - Kč na dítě, nutné z realizačních důvodů uhradit do 22. dubna lektorkám: Kláře
Löwensteinové / Kristýně Kolajové kdykoliv ve Vincentu. Obědy je možné objednat jako minulý rok u
Ekolandie (placeno zvlášť), zůstává možnost ohřevu na stanovišti. Sdělte nám i Váš zájem o
stravování, u dětí, se kterými se neznáme blíže, jejich specifika.
Natěšeně,
Klára Löwensteinová
&
Kristýna Kolajová

