Průvodce pro nerozhodné rodiče, dědečky, babičky, strejdy a tety!
Milí dospělí!
Těší nás, že chcete dětem dopřát hodnotný a smysluplný dárek!
Co čekat od krabice Ani-Muk?
V naší krabici toho není na první pohled mnoho. Nechte ji však děti prozkoumat a uvidíte, že:
méně věcí a podnětů vede k soustředěnější práci a větší radosti z ní,
vlastní kreativita a představivost dovede dítě tam, kam samo potřebuje.
Chceme dát dětem příležitost experimentovat s malým množstvím věcí. Vyhýbáme se
přeplácanosti, velkému množství podnětů a předpřipraveným šablonám.
Nechceme vás zahrnout věcmi na tvoření, které už možná máte doma, anebo si je můžete
snadno sami obstarat v papírnictví. Provedeme ale děti zodpovědně jedním tématem, ve
kterém se něco nového naučí, vyzkouší a dozví.
Krabice se budou líbit dětem, které si rády hrají, zkoumají a objevují svět kolem sebe
a dospělým, kteří ještě nezapomněli, jaké to je si jen tak hrát.
Z jakých sad můžete u Aniho a Muka před Vánocemi vybírat?
1.

Pro malé badatele a experimentátory:

LIDSKÉ TĚLO
Co je nejoblíbenější aktivitou z Lidského těla?
Naši malí zákazníci se jasně shodují, že výroba trička s vnitřními orgány!
Skvělý dárek pro ty, kteří se chtějí zábavnou formou naučit, jak to v našem těle vlastně
funguje.
Doporučujeme dětem od 7 do 10 let.
Dostupné také v sourozenecké verzi.

ZAHRADA
Zkoumají vaše děti každou větvičku a vše, co se pohne?
V sadě Zahrada najdou to, co potřebují k bádání venku i objevům a hrám doma.
Pozorovací kelímek s lupou,
deník přírodovědce, dřevěný
hlavolam a pěstování bylinek –
– to je ta dobrá volba pro děti,
které ještě neumí číst.

Doporučujeme dětem od 4 let.

LES
Chcete sadu na doma i na ven využitelnou po celý rok? Doporučujeme náš Les!
Stopování zvířat, výroba pexesa a závěsného mobilu do pokojíčku potěší děti už od 4 let.
Naučí se poznávat stopy lesních zvířat, rozeznávat jedlé i nejedlé houby a samozřejmě si
vyzkouší i práci v terénu - stopování a přípravu vlastního herbáře.
Doporučujeme dětem od 4 let.
Dostupné také v sourozenecké verzi.

2.

Pro ty s velkou fantazií:

STÍNOVÉ DIVADLO
Pojďte si hrát se světlem a stínem!
Zábava pro celou rodinu nejen na zimní večery - hlavním motivem krabice je dobrodružná
plavba a život Robinsona Crusoe.
V krabici od nás dostanete sadu loutek k dotvoření a dostatek prostoru pro vlastní tvorbu
a nápady.
Doporučujeme dětem od 7 do 10 let.

GALERIE
Mimořádný dárek pro děti, které se už teď zajímají o výtvarné umění, rády chodí na výstavy
a nezaleknou se přípravy vlastních uměleckých děl.

Vhodné pro děti od 7 do 10 let.
Dostupné také v sourozenecké
verzi.

ČAJ O PÁTÉ
Máte doma ratolest, která je v kuchyni jako doma? Udělejte jí radost Čajem o páté!
Navrhne si vlastní kuchyňskou zástěru (dostanete v krabici), sadu na sušenky a vyzkouší si
nelehký gurmánský úkol pro trpělivé – pěstování citronové trávy.
Doporučujeme dětem od 4 let.
Dostupné také v sourozenecké verzi.

3.

Pro zvídavé a extra tvořivé:

INDIÁNI
Naše oblíbená krabice ze série „poznáváme a bavíme se“. Poznej život Indiánů doslova na
vlastní kůži - jaké barvy používají Indiáni při válečném malování? A jak vypadá indiánské
pončo?
Ocení děti, které chtějí mít z tvoření trvalou a hmatatelnou vzpomínku.
Vyrobí si pončo z biobavlny, čelenku a stolní hru pro dva hráče.
Doporučujeme dětem od 4 let.
Dostupné také v sourozenecké verzi.

CESTA KOLEM SVĚTA
Líbí se vám naše autorské ilustrace? Krabice Cesta kolem světa je jich plná!
Kvarteto, velkoformátová mapa světa a oblečky z celého světa – ilustrátorka Emma Vrbová
pro děti vybrala a nakreslila to nejzajímavější z barevného světa kolem nás.
Doporučujeme dětem od 7 let.
Dostupné také v sourozenecké verzi.

4.

Pro společně strávený čas s dětmi:

NAŠE RODINA
Vše z této krabice můžete dělat dohromady jako rodina – doporučujeme těm, kteří si chtějí
Ani-Muk užít společně s dětmi. Vyrobíte si stolní hru, uděláte svůj jedinečný rodokmen a
dozvíte se možná i nečekané při sestavování vaší rodinné knížky!

Dostupné také v sourozenecké
verzi.

A když chcete udělat opravdu velkou radost...

Předplatné
Nové téma doručíme co dva měsíce přímo k vám domů. V předplatném vycházejí vždy nové sady –
– nestane se tak, že by vám přišlo některé z výše uvedených témat.
A to nejdůležitější – první krabici z předplatného stíháte zabalit pod stromeček!
Rozesílat budeme kolem 10. 12 .

Stále váháte, pro co se rozhodnout? Napište nám a společně vybereme sadu,
která vám doma udělá největší radost.
Děkujeme, že nás svým dětem anebo dětem kolem sebe dopřáváte!
Kateřina, Emma a Gábina

info@ani-muk . cz
www . ani-muk . cz

