Kedy už tam budeme?

Pre rodicov: Tipy ako prežit dlhú cestu

S našimi kartami vám cesta utečie ako voda. Čaká na vás
veľa veselých hier, hádaniek a nápadov, ktoré môžete
hrať samostatne, v dvoch i viacerých hráčoch. Takže ak
sa maminka alebo ocko začnú počas cesty nudiť, buďte
takí dobrí a prizvite ich do hry.

Milí rodičia,
pripravujete sa na dlhšiu cestu autom a chcete,
aby prebehla čo možno najpokojnejšie? Tu
nájdete prehľad dôležitých tipov a nápadov.
Oblečenie: Spoločne s vašimi deťmi nájdite v ich šatníku
to najpohodlnejšie oblečenie: pohodlné obľúbené nohavice,
ponožky, tričko a mikinu pre prípad, že by jednému bolo teplo
a druhému zas zima.
Drobné dobroty: Zabaľte aj ľahké občerstvenie: Ovocie
a zelenina zaženú menší hlad a netlačia malých cestovateľov
dlho v brušku. Okrem toho majte so sebou aj niekoľko fliaš vody.
Škatuľka s prekvapením: Zlatý klinec vskutku dlhých ciest.
Každé dieťa nájde na sedadle malú škatuľku, ktorú ste pripravili
vopred. Môžu v nej byť rôzne hry a veci, s ktorými sa vaše dieťa
počas cesty zabaví. A čo sa osvedčilo? Karty, blok na kreslenie,
farbičky, plyšová hračka, CD s rozprávkami alebo komiksy.
A keď nepomáha vôbec nič? Keď sa nálada kazí, vypukla hádka
o hranice medzi sedadlami, a keď deti už jednoducho nemajú
trpezlivosť? Cestovať s deťmi je veľké dobrodružstvo. A keď už to
prosto nejde ďalej, potom potrebujete prestávku. Ale prosím vás
niekde, kde sa môžu všetci poriadne rozptýliť. Koho zaujíma, že
máte pred sebou ešte šesť alebo sedem hodín cesty?

Šťastnú cestu!

Tak ideme na to!
Najlepšie bude, ak si zabalíte malý batôžtek s vecami,
ktoré by ste chceli mať počas cesty pri sebe. Na dlhé
cesty sa hodia napríklad: obľúbené teplé ponožky,
menšia deka, malý vankúšik, vaša obľúbená plyšová
hračka a fľaša s pitím. A ešte sa budú hodiť: papier,
farbičky a fixky, vrecúško gumových medvedíkov,
autoatlas a hodinky so sekundovou ručičkou, aby ste si
niektoré hry mohli v pokoji zahrať.
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VESELÝCH
HERdo auta

Kdy už tam budeme?

Tak jdeme na to!

S našimi kartami Vám cesta uteče jako voda. Čeká na
Vás mnoho veselých her, hádanek a nápadů, které
můžete hrát v jednom, dvou nebo i více lidech. Takže
pokud se maminka či tatínek během hry začnou nudit,
buďte tak hodní a vezměte je do hry.

Nejlepší bude, když si zabalíte malý batůžek s věcmi,
které byste chtěli mít během cesty u sebe. Na dlouhé
cesty se hodí například: oblíbené teplé ponožky, menší
deka, malý polštářek, váš oblíbený plyšáček a lahev
s pitím. A ještě se bude hodit: papír, pastelky a fixy,
pytlík gumových medvídků, automapa a hodinky
s vteřinovou ručičkou, abyste si některé hry mohly
v klidu zahrát.

Šťastnou cestu!

Pro rodice: Tipy jak prežít dlouhou cestu

Milí rodiče,
připravujete se na delší cestu autem a chcete, aby proběhla
co možná nejklidněji? Zde naleznete přehled důležitých typů
a nápadů.

Oblečení: Společně s vašimi dětmi najděte

v jejich šatníku to nejpohodlnější oblečení:
pohodlné oblíbené kalhoty, ponožky, tričko
a mikinu pro případ, že by jednomu bylo teplo a
jinému zase zima.

Krabička s překvapením: Zlatý hřeb opravdu
dlouhých cest. Každé dítě najde na sedačce
malou krabičku, kterou jste předem připravili.
V ní mohou být různé hry a věci, se kterými se
vaše dítě během cesty zabaví. A co se osvědčilo?
Karty, blok na malování, pastelky, plyšáček, CD
s pohádkami nebo komiksy.
A když už nepomáhá vůbec nic? Když se
nálada kazí, vypukla hádka o hranice mezi
sedadly, a když už děti prostě nemají trpělivost?
Cestovat s dětmi je velké dobrodružství. A když
už to prostě nejde dál, potom prostě potřebujete
přestávku. Ale prosím vás někde, kde se můžou
všichni pořádně vyřádit. Koho zajímá, že máte
před sebou ještě šest nebo sedm hodin cesty?

Drobné dobroty: Zabalte i lehké občerstvení:

Ovoce a zelenina zaženou menší hlad a netlačí
malé cestovatele dlouho v bříšku. Kromě toho
mějte s sebou i několik lahví vody.
Přejeme Vám šťastnou cestu a hodně
zábavy celé rodině.

