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PRODEJNÍ VÝSTAVA HRAČEK „ROSTEME PRO ŽIVOT“
Chcete pořídit svým dětem kvalitní a smysluplné hračky? Přijměte pozvání na 6. ročník
jedinečné prodejní výstavy Rosteme pro život, která se uskuteční 5. a 6. listopadu 2016
v Praze 5 v prostorách Fakultní ZŠ Barrandov II - V Remízku. Můžete se těšit na inspirativní
akci, která je určena pro celou rodinu. Na své si přijdou také pedagogové. Svoje produkty
představí více než 60 vystavovatelů z celé ČR. Pro děti je připraveno 40 rozmanitých
dílniček, kde si mohou hrát a tvořit. Rodinné vstupné je 180 Kč, dospělý zaplatí 100 Kč a
všechny děti mají vstup zdarma.
Naším cílem je shromáždit na jednom místě širokou paletu kvalitních hraček, které přirozeným
způsobem podporují rozvoj a vzdělávání dětí. Podrobnosti najdete na facebooku
a na www.rostemeprozivot.cz, kde také naleznete seznam vystavovatelů.
Na výstavě budete mít možnost si prohlédnout, vyzkoušet a zakoupit krásné dřevěné hračky,
stavebnice, hry, potřeby pro výtvarné i jiné tvoření, zajímavé knížky a další věci, které nás při
naší cestě rodičovstvím oslovily. K vidění bude také široká škála didaktických pomůcek
a montessori materiál.

PŘEMÝŠLÍTE, JESTLI VZÍT I DĚTI?
Určitě ;o) Letos se můžete těšit na 40 dílniček. Děti k této výstavě neodmyslitelně patří. Je pro
nás důležité, aby našly u stánků “svůj prostor” na hraní. Většinou to jsou koberce s různými
hračkami a stavebnicemi. Připraveny jsou také výtvarné nebo tvořivé dílničky.

BAZÁREK

Přebývají Vám doma hračky nebo montessori pomůcky, ze kterých děti už vyrostly? Nebo chcete
něco z druhé ruky opatřit? Můžete využít náš bazárek přímo na výstavě.

HISTORIE
„Montessori pomůcky, které také uvidíte a vyzkoušíte na výstavě, se nedají pořídit v kamenných
prodejnách. Měla jsem potřebu si je sama vzít do ruky a zjistit kvalitu, než je svým dětem
pořídím. A tak se zrodil nápad vytvořit místo, kde se děti i rodiče s těmito hračkami mohou
seznámit,“ Od roku 2011 pořádáme prodejní výstavu těchto hraček pravidelně každý rok.
V průběhu let jsme oslovili prodejce didaktických pomůcek, smysluplných a kvalitních hraček a
nyní můžete tyto radosti najít na jednom místě. Na akci najdete přes 60 vystavovatelů a
navštěvuje ji kolem 2000 malých i velkých návštěvníků. Letos pořádáme výstavu v Praze a další
výstavy v Pardubicích a v Brně.“ říká zakladatelka výstavy Kamila Murariková.

