PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO 2019
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ SE ZAHRADOU UPROSTŘED VENKOVSKÉ PŘÍRODY
ZÁŽITKY, OBJEVY, DOBRODRUŽSTVÍ A LEGRACE ZARUČENY!

TÝDEN

CENA ZA TÝDEN: 2300 Kč (VČETNĚ STRAVY)
TÉMA
POPIS

8. – 12.
ČERVENCE

BROUČCI
A BERUŠKY

15. – 19.
ČERVENCE

VÝPRAVA DO
VESMÍRU

22. – 26.
ČERVENCE

MAGICKÉ
ČAROVNÁNÍ

29. ČERVENCE
– 2. SRPNA

NOEMOVA
ARCHA

5. – 9. SRPNA

MALÝ KUCHAŘ
ANEB ZAJÍČCI
V HRNCI

12. – 16.
SRPNA

CESTA KOLEM
SVĚTA

19. – 23.
SRPNA

Z POHÁDKY DO
POHÁDKY

Vydejme se společně do světa svatojánských broučků! Čeká nás
pohádkový týden v přírodě, vyrobíme si svého broučka i lucerničku,
postavíme broučkům obydlí pod strání a také i my se na týden
proměníme v malé broučky 
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.
Vítáme všechny nadšené učně naší letní školy magie a čarodějologie!
Zdokonalíme se v předmětech: lektvaropis (vyrábění a poznávání
lektvarů nejrůznějších chutí a vůní), bylinkověda, pokusománie
(vyzkoušení na vlastní kůži), zoologie magických tvorů…
Na planetě Zemi stoupá hladina vody a my musíme zachránit nejen
sebe, ale také zvířátka. Podaří se nám postavit archu, najít všechna
zvířátka, zjistit, čím se živí a co potřebují k životu? Proč voda stoupá
a můžeme tomu zabránit? Čeká nás velké dobrodružství, které nás
naučí, jak chránit naší planetu.
Experimentujete rádi? A jste nadšenci pro tvoření v kuchyni?
Budeme společně vařit, péct, ochutnávat a hlavně zkoušet! Jak asi
bude chutnat okurková zmrzlina? A jak asi chutnají perníčky v létě?
Můžete se těšit na spoustu dobrot, specialit, skvělých receptů
a “vychutnávek” 
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 cizí zvyky a tradice. Podaří se
nám poznat zvířata a rostliny ze všech koutů světa?
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 … a hlavně – pohádkově se bavit 

více informací na www.rczajicek.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

VRZALOVA@RCZAJICEK.CZ

