PEPA POPLETA JEDE DO SVĚTA
Nový projekt pro školky
U příležitosti vydání nového leporela Pepo! Ty popleto!, které volně navazuje na leporelo
Edo! Ty neposedo!, jsem pro školky připravila zábavné putování hlavního hrdiny Pepy
za dětmi.
Pokud se do projektu přihlásí vaše školka, obdrží přes Zásilkovnu balíček. Najdete v něm
obě leporela, loutku Pepy poplety, kterou jsem ušila, šanon na vkládání vzkazů Pepovi
a samolepky (jednu si odeberete a můžete si ji nalepit ve školce na památku) a karty Černý
Petr s Edou a Pepou.
Po potvrzení vaši účasti vám zašlu zdarma velké PDF, kde je přes 100 stran aktivit
na práci s leporeli. Je tak jen na vás, co budete chtít s dětmi během týdne s Pepou podniknout. A samozřejmě z PDF můžete čerpat inspiraci i po odeslání Pepy do další školky.
Jak bude vše probíhat:
1. Po přihlášení vám potvrdím přibližný termín, kdy se k vám Pepa dostane.
2. Pošlu vám PDF, aby jste měli dostatek času na přípravu.
3. V domluveném týdnu obdržíte balíček s Pepou. Předpokládám, že pokud jej budou školky
posílat v pondělí, měl by být u vás nejdéle ve čtvrtek.
4. Pošlete na email vendula.jih@centrum.cz zprávu: MÁME PEPU :-)
5. Máte celý následující týden na práci a hraní si s Pepou popletou. Stačí, pokud každý den
pořídíte jednu fotografii, kam jste Pepu vzali, co jste s ním tvořili apod.
6. Poslední den zabalíte balíček se všemi věcmi do stejné krabice a zadáte údaje pro
Zásilkovnu další školky. Ty vám pošlu emailem.
Necháte si jednu samolepku s Pepou k vylepení na památku.
7. V sobotu nebo v pondělí podáte balíček na Zásilkovně.
8. Vkládat fotografie a psát příspěvky můžete i do samostatné skupiny Edy a Pepy
na facebooku. Odkaz vám zašlu emailem.
Moc děkuji za zájem o účast v této akci s Pepou. Ráda bych dětem ukázala, jak se dá
s knížkami dále pracovat. A snad jim kamarádi opičák Pepa a slon Eda pomohou trošku
se seznámit s etiketou.
Vendula Hegerová

