PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ SE ZAHRADOU UPROSTŘED VENKOVSKÉ PŘÍRODY
ZÁŽITKY, OBJEVY, DOBRODRUŽSTVÍ A LEGRACE ZARUČENY!

CENA ZA TÝDEN: 2250 Kč (VČETNĚ STRAVY)
TÝDEN
TÉMA
9. – 13.
ČERVENCE

OTEVŘENÝ
ATELIÉR

16. – 20.
ČERVENCE

CESTA KOLEM
SVĚTA

23. – 27.
ČERVENCE

TAJEMSTVÍ
VESMÍRU

30. ČERVENCE
– 3. SRPNA

V ŘÍŠI FANTAZIE

6. – 10.
SRPNA

LESNÍ SKŘÍTICI
A VÍLY

13. – 17.
SRPNA

INDIÁNSKÉ LÉTO

20. – 24.
SRPNA

Z POHÁDKY DO
POHÁDKY

27. – 31.
SRPNA

DOBRODRUŽSTVÍ
V PŘÍRODĚ

POPIS

Společně se ponoříme do světa barev. Vyzkoušíme různorodé techniky
(batikování, malování brčkem, malování na tělo, společná mandala).
Budeme tvořit venku i uvnitř, malovat štětcem, špachtlí, rukama i
nohama na papír, látku, kameny i na vlastní kůži...
Vydejte se spolu s námi na objevnou cestu kolem světa. Navštívíme
všechny kontinenty, setkáme se s místními obyvateli, ochutnáme
speciality, na vlastní kůži si vyzkoušíme nejroztodivnější zvyky a tradice.
Podaří se nám poznat zvířata a rostliny ze všech koutů světa?
Objevte s námi krásu nekonečného vesmíru. Zhotovíme raketu, která nás
odnese na planety známé, ale i na planetky dosud neobjevené, a kdo ví,
možná se spřátelíme i s mimozemšťany. Vypravíme se po stopách Malého
prince a pomůžeme mu vrátit se k jeho milované růži.
Co je možné v Říši fantazie… úplně vše. Vymyslíme si vlastní zemi, bytosti,
zvířata a rostliny, které budou stejně jedičné jako je každý z nás. Užijeme
si zábavu a tvořivost při výrobě talismanu a originálních šperků a ozdob
a prověříme své pohybové schopnosti při sběru kouzelných kamenů…
Jak asi vypadá lesní skřítek, nebo víla? Společně si je vytvoříme, v lese
strávíme spoustu času, postavíme si tam domečky pro skřítky, budeme
hrát hry (např. lesní šiškovanou), vyčistíme náš les, budeme poznávat
rostliny a zvířátka, objímat stromy, naslouchat hlasu lesa a zpívat mu.
Pojďte s námi okusit život indiánů. Postavíme si teepee, budeme střílet
z luku, stopovat zvířata, anebo se procházet okolní prérií. Naučíme se
vázat různé uzly, udělat si indiánský lapač snů nebo šperk a také si
zatančíme indiánský tanec kolem ohně. Už se na vás těšíme! Howgh!
Milujeme pohádky! Společně si prožijeme pohádkové příběhy klasické,
ale i pohádky novodobé. Vyrobíme si loutky, kulisy, budeme příběhy číst,
hrát divadlo, tančit v kostýmech, vyrábět rekvizity do pohádek …
Poslední prázdninový týden bude věnován přírodě a maximálnímu
pobytu v ní. Užijeme si každodenní procházky do lesa, k rybníkům a do
rozkvetlých luk. Nasajeme sílu přírody všemi smysly, budeme ji bedlivě
pozorovat i zkoumat a taky se ji učit chránit. Určeno pro děti od 4 let.

více informací na www.rczajicek.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

VRZALOVA@RCZAJICEK.CZ

