To nejlepší v Praze pro rodiny s dětmi v lednu 2022

zobrazit v prohlížeči

V Praze pro děti - LEDEN 2022

Zdravím,
děkuji za Vaší přízeň a v novém roce přeji hlavně zdraví, radost ze života a ať
Vás i nadále těší společně s dětmi objevovat Prahu.
I v tomto roce budu každý první den v měsíci rozesílat zpravodaj o Praze pro
děti. Upozorním Vás na zajímavé akce i divadelní představení.
Aktuální tipy na každý víkend najdete na Facebooku každý pátek odpoledne.

Kam s dětmi v Praze v lednu?

Kalendář akcí na FB

Pozor, tradiční tříkrálový průvod centrem Prahy se letos z epidemiologických
důvodů bohužel konat nebude. Potkat je můžete v ZOO nebo na Chvalském
zámku.

Čtvrtek 6. ledna 2022, ZOO Praha

Tři králové v ZOO
Připojte se 6. ledna k putování
Kašpara, Melichara a Baltazara po
Zoo Praha! Pro děti mají připraveny

drobné dárky a při svém putování

nevynechají ani tradiční zastavení u
velbloudů.

Neděle 9. ledna 2022, Chvalský zámek

Zavírání Vánoc na Chvalském
zámku
Tradiční akce se třemi králi, svatou

rodinou a živým velbloudem. Po 14.
hod se králové s velbloudem vydají
přes Chvalskou tvrz na zámek. V
kočárovně se králové pokloní Svaté

rodině, velblouda můžete obdivovat
na nádvoří.

Úterý 11. ledna 2022, Knihkupectví
Meander

Babičky čtou dětem
Babičky, a zároveň slavné literátky,
čtou dětem ve věku do 10 let, díky
čemuž posilují mezigenerační sdílení
času. Ale jde i o něco víc – o rozvíjení

dětské fantazie těmi nejlepšími knižními příběhy a podporu čtenářské
gramotnosti těch nejmladších. První babičkou je spisovatelka Alena
Mornštajnová, která kromě knih pro dospělé napsala i jednu pro děti.

Sobota 15. ledna 2022, Náprstkovo
muzeum

Etnoklub: Přichází rok tygra
Přijďte s dětmi na tvořivou dílnu do
Náprstkova muzea! Vydejte se na
Dálný Východ a oslavte čínský Nový
rok! Dozvíte se, jak se slaví a jaké
tradice se k němu vážou.

Sobota 15. ledna 2022, Horní Počernice

Létající workshopy pro děti i
dospělé

Díky unikátní pomůcce, závěsné síti,
zažijete pohyb JINAK. Slibují zábavu
při cvičení, špetku adrenalinu i
relaxu. A rozhodně vás přesvědčí o
tom, že létat může každý.

Neděle 16. ledna 2022, Rudolﬁnum

100 minut mezi tóny
Už třetím rokem se pod vedením

Ondřeje Tichého odehrávají v
Rudolﬁnu netradiční hudební setkání.
Pojďte se s ﬁlharmoniky a jejich
hudebními přáteli spolupodílet na
rozeznívání hudby.

Sobota 22. ledna 2022, Muzeum
Portheimka

Workshop: Knoﬂík pro štěstí
Workshop malování tradičních
skleněných knoﬂíků. Ozdobte si malý
skvost – skleněný knoﬂík, ze kterého
na Vás dýchne krása a tradice
dávných časů!

Sobota 22. ledna 2022, Národní zemědělské muzeum

Letenské prase
Zažít atmosféru staročeské zabijačky a ochutnat
zabijačkové speciality můžete v rámci akce
Letenské prase aneb zabijačka v muzeu.

Inspirujme se navzájem - výlety v Praze a okolí
Nová Facebooková skupina

Výlety s dětmi v Praze a okolí
Kam s dětmi v Praze a okolí? Sdílejte
svoje vlastní fotograﬁe z výletu či
procházek v Praze a okolí. Inspirujme
se navzájem.
Každý měsíc bude autor 1 tipu
odměněn malým překvapením z eshopu Pražských zkratek.

Šifrovačky pro rodiny s dětmi
dostupné zdarma v Praze

Baví Vás procházet městem podle

plánku a nechat děti řešit zapeklité
úkoly? Na webu najdete pravidelně
aktualizovaný seznam procházek s
úkoly.

Pravidelně přidávám zajímavé akce pro rodiny s dětmi ↓↓↓

FB kalendář událostí v Praze
každou lednovou sobotu, Jazz Dock

Jazz Dock Dětem
Klasické i nevšední pohádky se vrací do Jazz
Docku, a to každou sobotu od 16.00. Pro
děti je nachystané také speciální menu a po
divadle si mohou na pódiu samy vyzkoušet
divadelní rekvizity.

Nepřehlédněte na webu Pražských zkratek
Kam na kafe či oběd?

Adresář - sociální kavárny
Znáte všechny sociální kavárny v Praze?

Zakoupením kávy, svačiny či oběda

pomáháte se začleněním lidem s postižením
či členům jinak znevýhodněných skupin.
Začala jsem sestavovat přehledný seznam.
Víte o další? Sdílejte svůj tip do komentáře.
Inspirujme se navzájem.

Omalovánky

Knihy

Hry

Samolepky

Mapy

Přemýšlíte nad dárkem za vysvědčení? Obdarujte děti výletem do Prahy.
Darujte knihu, omalovánkou, puzzle či mapu o Praze. Pomocí společného čtení,
hry nebo malování se Vám podaří zapojit do plánování výletu děti v každém
věku.

To nejkrásnější o Praze nejen pro děti najdete v e-shopu Pražských
zkratek.

Za speciální cenu v prodeji pouze v lednu 2022

Dárek za vysvědčení: Výlet do Prahy
Tato dárková sada o Praze je určena dětem ve věku 6 až 10

let. Prostřednictvím knihy, hry, omalovánky a mapy se děti už doma seznámí s
Prahou a připraví si plán na výlet. Dárková sada obsahuje:
knihy To je Praha! a Zachariáš a tajemství stříbrných tenisek,
omalovánku Královská cesta,
panoramatickou mapu Prahy,
žolíkové karty s motivem Prahy,
první procházku Pražských zkratek, která vám umožní projít Prahou
vlastním tempem a bez průvodce,

arch samolepek, který pomůže dětem zaznamenat výlet do Prahy do
cestovního deníku.

Více informací

Když v Praze prší

Zdarma v Praze

Pražský zážitkový deník

Pražská NEJ

Ověřené tipy pro malé i
velké děti, když počasí
nepřeje venkovním
aktivitám.

Pražský zážitkový deník
nabízí 30 tipů na
zajímavá místa, kam
vyrazit společně s dětmi.

Kam v Praze s dětmi bez
nutnosti platit vstupné?

Pojďte se procházet
Prahou a hledat pražské
rekordy s námi!

YouTube: Pohádka odehrávající se v Praze

Víte, že první český 3D animovaný ﬁlm Kozí příběh - Legendy staré Prahy
můžete společně s dětmi celý shlédnout na YouTube?

Přeji pohodový leden za plného zdraví doma i na výletech.

Pražské zkratky
Růžena Jeleneková
Sedmikrásková 833/1
Praha 10 - Kolovraty

Tuto zprávu vám posílám na adresu ,
protože jste projevili zájem o zpravodaj či

hledačku Najdi a spočítej! na webu
Pražských zkratek. Toto je obchodní
sdělení.

Odhlásit se

Pořádáte zajímavou akci v Praze pro rodiny s dětmi? Máte jakékoli dotazy či
nápady na spolupráci? Neváhejte mě kontaktovat.

