To nejlepší v Praze pro rodiny s dětmi v prosinci 2021

zobrazit v prohlížeči

V Praze pro děti - PROSINEC
2021

Zdravím,
mám velkou radost a jsem velmi vděčná, kam se Pražské zkratky v posledních
měsících posouvají. Jako poděkování za Vaši podporu jsem připravila velkou
vánoční soutěž o rodinnou vstupenku. Díky 9 partnerům má 13 z Vás
možnost získat rodinnou vstupenku, která může být společným vánočním
dárkem pro celou rodinu. Soutěžit se tentokrát bude pouze na webu Pražských
zkratek.

Kam s dětmi v Praze v

Kalendář akcí na FB

prosinci?

4. prosince, Novoměstská radnice

Adventní koncert Zkoleduj se
Jeden z charitativních adventních koncertů,
které se konají v různých českých městech.
Tento proběhne na nádvoří Novoměstské
radnice v Praze.

5. prosince 2021, Pražské Benátky

Čerti na Čertovce
Zdeněk Bergman, převozník pražský pro

vás připravil na předvečer svátku sv.
Mikuláše již tradiční čertovské plavby pro
děti a jejich rodiče. Vltavské břehy zaplní
čertovská cháska, ale na palubě lodí
budete v teple a bezpečí!

11.-12. a 18.-19. prosince 2021, Loreta Praha

Betlémské putování z kláštera do
Lorety
Pro letošní advent jsou opět připraveny

oblíbené komentované prohlídky, které
návštěvníky nejprve zavedou od Lorety přes

náměstí do sousedního klášterního kostela k Velkému kapucínskému betlému,
jehož historie je nesmírně zajímavá.

18. prosince 2021, Štefánikova hvězdárna

Experimenty s kapalným dusíkem
Oblíbená zábavná dusíková show plná zajímavých
experimentů při nízkých teplotách a s překvapivými
výsledky.
Vhodné pro děti od 10 let.

Zdarma v Praze pro děti - prosinec 2021
Ježíškova cesta v Ďáblickém háji
Začátek cesty na metru, procházka
něco málo přes 4 kilometry krásným
Ďáblickým hájem, minimálně 3 dětské
hřiště po cestě a cíl v restauraci s
dětským koutkem a speciální
schránkou pro dopisy Ježíškovi.

Zvířata v pražských ulicích
Znáte zvířata z pražských ulic či
zahrad? Medvěd, tygr, velbloud, čáp v
ulicích Prahy? Ano, v Praze jde najít
až desítky zvířat, která trpělivě čekají,
až si jich někdo všimne. Na webu je připravena hledačka ke stažení zdarma.

Libeňská adventní QR hra
Odehrává se v ulicích Libně a má

snahu účastníkům připomenout
známá i méně známá libeňská místa a
adventní zvyky. Hra je určena
především rodinám s dětmi, ale

zahrát si ji mohu všichni bez rozdílu
věku.

Kluziště na Letné
Magistrát hlavního města Prahy i letos připravuje

velmi oblíbené veřejné kluziště na Letné. Již šestou
zimní sezonu můžete bruslit zdarma denně od 9:00 do
21:00 hod, a to až do 28. února 2022.

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

S dětmi do divadla

Vánoční představení pro děti
Pojďte se inspirovat, které divadlo v
Praze navštívit s dětmi v prosinci.

Muzeum Karlova mostu

Výstava betlémů
Přijďte nasát atmosféru a kouzlo Vánoc do Muzea
Karlova mostu. I letos pro vás Muzeum Karlova
mostu připravuje již tradiční výstavu betlémů.

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.

Nepřehlédněte na webu Pražských zkratek

Soutěž o 13 rodinných
vstupenek

Odpovězte na jednoduchou otázku a
máte šanci vyhrát rodinnou
vstupenku.

Pro děti, rodiče i prarodiče

Poznávejte Prahu společně s dětmi i z tepla domova.

Doporučený věk je pro děti od 4 do 8 let

Vhodné pro děti od 3 let

Samolepkové album

Společný dárek pro celou
rodinu

Děti si připomenou navštívená místa,
naučí se jejich názvy a dolepí si do
obrázků samolepky podle libosti,
čímž zároveň procvičí nejen jemnou
motoriku, ale i svou fantazii a paměť.

Užijte si čas strávený společně se
svými dětmi při vybarvování tohoto
uměleckého díla.
Ukažte jim pamětihodnosti stověžaté
Prahy a její skrytá zákoutí.

Akční cena 145 Kč
Akční cena 185 Kč

Víte kolik dní zbývá do Štědrého dne?

dní

hodin

minut

vteřin

Přemýšlíte nad vánočními dárky? Obdarujte děti pod stromečkem krásnou
knihou, omalovánkou, puzzle či mapou 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.
Dárkové tipy pro dospělé:

Panoramatická mapa Prahy
Podrobný obrazový průvodce - Praha
Co v průvodcích nebývá

Omalovánky

Knihy

Hry

Samolepky

Mapy

Novinka v e-shopu Pražských zkratek

Dárkový poukaz
Darujte nákup na e-shopu Pražských
zkratek!

Udělejte radost dárkem, kterým se
vždy trefíte.

250 Kč, 500 Kč, 1000 Kč

Dárkové poukazy

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!

Aktuální tipy, kam s dětmi v Praze od Vánoc do Silvestra, zveřejním v polovině
prosince na webu podle aktuální epidemiologické situace.
Přeji poklidný prosinec a pevné zdraví.

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.

