
Praktinė Programa vaikams – „Mano kepaliukas“

 Šios programos trukmė: apie 45 min.
 Programos vykdomos: I- 9.00-9.45; II- 9.45-10.30; III- 10.30-11.15; IV- 11.15-12.00

Jei užsakomos 2 programos, jos prasideda 10.30 val.

 Programa vykdoma darbo dienomis.

 Programos turinys:
- Susipažinimas, programos pristatymas, įvadas apie duoną
Vaikučiai ir auklėtojos susipažins su kepyklos vadove, kuri yra griežta, bet teisinga, vadovaujasi sena patarle: kas nedirba, tas nevalgo. 

- Įdomybės ir netikėtumai duonos gamyboje
Kodėl kepėjai ryši prijuostes ir dėvi kepuraites? Kodėl rėtis kiauras? Ar viską, kas skylėta, reikia išmesti? Kokio skonio miltai? Kaip kvepia rauginta tešla? Kodėl 
duona tokia gardi?

- Tešlos minkymas, kepaliuko formavimas
Kodėl duona – kasdieninė, o tortas – tik šventinis? Gaminame svajonių kepaliuką arba nenuoramą, išdykusį pagranduką.

- Duonos kepimas
Vaikučiai sudėlios kepaliukus į kepimo indus ir stebės, kaip krosnelėje kepa duonelė, klausydami pasakojimo.

- Vaikus aplankys vilkas Pilkišius
Nenuorama Pilkišius ieškos neklaužadų, mokysis gaminti duoną, draugauti ir dalintis. 

- Atlyginimas 
Kas dirbo, netingėjo, tam laikas valgyti atėjo. O kas svajojo, pro langą žiopsojo, dabar pavydės ir jam seilė varvės 

!  - Maksimalus vaikučių skaičius vienoje programoje – 25.

Prieš programą rekomenduojame pasigaminti krepšelių ar maišelių duonutei įsidėti, kad vaikams nebūtų karšta ją parsinešti, o ir švariai išsaugotų iki sulauks tėvelių.

Programos kainos:
1 programa per dieną  -  220 Lt.  Derinama prie  kitų daržel ių,  j e i  pavyksta.
2 programos per dieną  -  220 Lt /  programa.  Bendra suma:  440 Lt.
3 programos per dieną  -  170 Lt /  programa.  Bendra suma:  510 Lt.
4 programos per dieną  -  150 Lt /  programa.  Bendra suma:  600 Lt.

Laukiame Jūsų registracijos internetu: www.projektaiseimai . lt  (bet kuriuo Jums patogiu laiku)  - tuomet Jūsų 
registracijos forma iškart pateks į mūsų duomenų bazę. Registruotis galite ir telefonu 8-643 17715 (tik darbo 
valandomis). Elektroniniu paštu pranešime Programos vedimo laiką Jūsų įstaigoje.
Programa vyksta nuo 2013-09-16 iki  2014-04-30.

Pagarbiai,
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