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Interaktivní výstava Poznávej s IGRÁČKEM v parku Fábula
___________________________________________________________________
Zábavný rodinný park Fábula založený na tradiční české pohádce, jehož program doplňují
kvízové

a interaktivní aktivity, hlavolamy či tvoření zvolil pro letošní sezonu jako svého

maskota IGRÁČKA. V Kamenici nad Lipou hostí Fábula od počátku května do 31.srpna tohoto
roku Interaktivní výstavu Poznávej s IGRÁČKEM. Součástí výstavy jsou mimo jiné kreativní
dílničky IGRÁČEK, kde si malí návštěvníci mohou vyzdobit bílou figurku a IGRÁČKA dle
vlastní fantazie vyrobit. Ke každé vstupence do parku Fábula obdrží návštěvník dílek
stavebnice ROTO ABC. Jedná se o konstrukční stavebnici z pevného laminovaného kartonu,
rovněž z produkce Efka. Dílek může zakomponovat do vznikající stavby z těchto komponentů
přímo ve Fábulovy. Na počátku září zde pak společně s Agenturou Dobrý den posoudí, zda se
povedl rekord o největší model z kartonových dílků. Všichni návštěvníci se tak mohou zapojit
do stavby největšího uměleckého díla z této stavebnice, které bude v případě úspěchu zapsáno
do České knihy rekordů. Obě společnosti se vzájemně propojily i proto, že obě mají zájem o
smysluplné trávení volného času dětí. Efko, český výrobce edukativních hraček, podobné
projekty hojně podporuje.
„Parkem Fábula v Kamenici nad Lipou jsem nadšen.
A jsem přesvědčen, že nadšeny budou všechny děti,
které

toto

kouzelné

místo

interaktivní

zábavy

navštíví. Souhlasil jsem s propojením naší firmy Efko
a programem, který je hodně bohatý. IGRÁČEK má
například pro každého návštěvníka dárek v podobě
dílku stavebnice ROTO ABC. Všichni tak sestavíme
největší umělecké dílo z této stavebnice a zapíšeme
se do České knihy rekordů,“ uvádí Miroslav Kotík, jednatel
společnosti EFKO-karton. s.r.o.. „To ale rozhodně není
všechno. Po celou sezonu 2018 se můžete ve Fábulovy setkat
s postavou Jožina z bažin. Nikdo nevíme, kdy a kde se zrovna
objeví. Ale kdykoliv potká děti, vždy si s nimi chce dělat
selfíčka. Přijďte se s ním také vyfotit. Umístíme vaši fotku na fb
profilu parku Fabula a každý týden 3 nejvíce olajkované fotky
vyhrávají. Výhry jsou báječné rodinné vstupenky do parku
Fábula a oblíbená společenská hra JOŽIIN Z BAŽIN. Poslední
prázdninový týden pak proběhne finále soutěže a výherce získá
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týdenní pobyt na Vranovské pláži na rok 2019,“ dodává Miroslav Kotík.
Interaktivní výstava Poznávej s IGRÁČKEM ve Fábulovy
v Kamenici nad Lipou
Jedná se o interaktivní edukativní výstavu zahrnující dvanáct
vzdělávacích panelů, které hravou formou vzdělávají děti i dospělé.
Součásti výstavy je IGRÁČKOVO městečko. Co se naučíte,
poznáte, vyzkoušíte?
o

Panel 1 „Zrcadla“ - naleznete zde kouzelnickou
bedýnku se zrcadlem, periskop, lupu či mikroskop

o

Panel 2 „Barvy a zrakové klamy“ - můžete si vyzkoušet
jak působí optické klamy, lentikulární obrázky,
„neviditelná nádoba“, barevná spektra, kráterové
zrcadlo

o

Panel 3 „Svět českých rekordů“ - zajímavý panel s ukázkami českých rekordů (největší
bota, nejmenší pálenice, muzeum ze špejlí) ve spolupráci s muzeem rekordů
v Pelhřimově

o

Panel 4 „Hlavolamy, hádanky, uzlování“ – děti si dle návodu vyzkouší zavázat
IGRÁČKOVÍ kravatu, tkaničku na botě

o

Panel 5 „Čas, pro cestovatele“ - panel přehledně ukazuje časová pásma, vlajky a názvy
evropských států, doplněný o kvíz o České republice

o

Panel 6 „ Řídím, řídíš, dopravní „nej“ – poučný panel o dopravě a značkách

o

Panel 7 „Hádej hádači, kdo v ZOO skotačí“ – děti si vyzkouší poznat zvíře podle srsti,
peří, dozvědí se jaká fauna obývá jednotlivé kontinenty

o

Panel 8 „Mechanika“ - děti i dospělí si vyzkouší jak fungují ložiska, kladky, ozubená
kola, kyvadlo, elektromagnetické kyvadlo s lentikulárním obrázkem, tření nebo obyčejná
houpačka

o

Panel 9 „Výživa, něco málo o těle“ –
děti pochopí, jak funguje srdíčko, co se
stane, když něco sní nebo jak správně
vyčistit zuby

o

Panel 10 „Zvuky, hluky, vytvořte
kapelu“ - panel je nabitý informacemi
a interaktivními ukázkami jak funguje
zvuk, přístroje na měření zvuku nebo hudební nástroje.

o

Panel 11 „IGRÁČEK – Historie a výrobní proces“ - zajímavé informace ze života figurky
IGRÁČEK, jeho vývoj do dnešní podoby, ukázky z výroby figurky
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o

Panel 12 „Morseová abeceda“ – vyzkoušíte si jak funguje zvuková signalizace

V rámci společných aktivit společnosti Efko a parku Fábula bude vyhlášena velká letní fotosoutěž
s Jožinem z bažin o dovolenou na Vranově. A dále při nákupu libovolného produktu značky IGRÁČEK
kdekoli v České republice dostanou návštěvníci do 31.8. 2018 u vstupu do Fabuly jednu vstupenku
pro dítě zdarma.

__________________________________________________________________________
Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě
výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských
domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí.
Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své
výrobky získalo EFKO řadu ocenění - FOR TOYS 2010 - cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné
uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na
trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje
sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži
„Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a
fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární
rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“
v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014 - označení „Správná hračka“ 2014 pro soubor oblíbených
her Moje první hry. ¨

ZÁŽITKOVÝ ZÁBAVNÍ AREÁL FÁBULA - ZÁBAVA PRO VŠECHNY OD 2 DO 99 LET. Myšlenkou parku je
zabavit všechny ve věku od 2 do 99 let a nabídnout jim nepřeberné množství druhů zábavy. Tak, aby si každý
přišel na své a na konci dne si uvědomil, že vlastně vůbec nepotřeboval tablet ani počítač a přesto si domů
odnáší spoustu zážitků a možná i vědomí, že dokázal překonat sám sebe. Třeba právě pro školáky ve věku 6 –
15 let je toho v parku Fábula velmi mnoho připraveno. Například únikovka „Útěk ze žaláře“. Tu ostatně, jako
jedinou atrakci parku můžete navštívit samostatně, i pokud nechcete jít přímo do Fábuly. Více na www.
pohadkova-rise.cz.
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