Turnusy:
1.

9. – 13. 7. 2012

2.

16. – 20. 7. 2012

3.

20. – 24. 8. 2012

4.

27. – 31. 8. 2012

Tábory jsou určeny pro děti ve věku 3 až 10 let.
I letos se zaměříme na příběhy a pohádky, tentokrát NEJEN z Malé Strany. Tábory
povedou vedoucí, které mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi, mají pedagogické
a zdravotní vzdělání, umí děti zaujmout a vymyslet poutavý program.
Po loňské zkušenosti nebudeme mladší a starší děti rozdělovat do oddílů. Loni se
nám osvědčilo zapojení starších dětí do přípravy bojových her, které později mladší
děti plnily, a tento systém bychom rády zachovaly i letos.
Minimální počet dětí pro uskutečnění tábora je 8.
Je možné děti přihlásit na celý týden, na vybrané dny, nebo jen na jediný den.
Cena tábora je:
500 Kč/den
2000 Kč/týden
Letos akce: sourozenecká sleva 50% na druhé dítě
V ceně je zahrnuto celodenní jídlo (dopolední svačina, oběd, 2 odpolední svačiny),
pitný režim + ovoce a zelenina k dispozici po celý den, pedagogický a zdravotnický
dozor, tematický program, pobyt v KC Kampa, materiál a veškeré vstupné.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat sl. Ivu Zárybnickou:

Iva Zárybnická, tel: 776 743 518, i.zarybnicka@gmail.com

Podrobný program:
Turnusy:
1.

9. – 13.7.2012

Strašidelný týden
Tento týden budeme poznávat strašidla, bubáky a pohádkové bytosti, které známe nejen
z pohádek, ale které si můžeme sami vytvořit. Co ještě nevíme o hastrmanech? Proč
jsou ježibaby ošklivé? Kdo vytvoří nejstrašlivější strašidlo? Heslo: „Nejsme žádní
strašpytlíci“
Pondělí – jaké příběhy a pověsti už známe, po splnění úkolů zjistíme, s jakými strašidly se
můžeme v pověstech setkat
Úterý – dnes se více seznámíme se strašidýlky, která žijí pod vodou
Středa – dnešní den bude o bubácích, kteří žijí v lese; vypravíme se za nimi na Petřín
Čtvrtek – strašidla, která žijí ve vzduchu
Pátek – pohádkové bytosti, které můžeme potkat přímo na Kampě

2.

16. – 20.7.2012

Kampa patří zvířatům
Také máte tolik rádi zvířata? Přijďte na Kampu a společně se vydáme za domácími
zvířaty, zvířátky na statek i exotickými zvířátky. Budeme si povídat o tom, co která
zvířátka potřebují, a jak bychom se k nim měli chovat. Také se vydáme na výlet a
dozvíme se, jak se postarat o zvířátka, která potřebují naši pomoc.
Heslo: „Máme rádi zvířata“
Pondělí – zvířátka u nás doma (co máme za zvířátka, jak se o ně staráme, co jedí, co potřebují,
jsou vůbec do našich domovů vhodná)
Úterý – zvířátka na statku (jak funguje vesnický statek, která zvířátka se tam chovají, co
produkují)
Středa – výlet - dům ochránců přírody
Čtvrtek – exotická zvířata - dají se chovat u nás? můžeme si je vzít domů, dají se vychovat? jak
se o ně musíme starat
Pátek – výlet - pozorování přírody, koloběh života v přírodě, poznávaní zvířat podle stop a
zvuků/popř. pokud by nevyhovovalo život zvířat v zoo - jaký mají denní režim, s jakými druhy se
můžeme setkat, jaké mají nároky.

3.

20. – 24.8.2012

Pohádkové bytosti z Malé Strany
Setkáme se s !opravdovými! strašidly, bubáky, ale i neobyčejnými lidmi. Úkoly, hraní i
zajímavá povídání.
Heslo: „Strašidel se nebojíme, my se s nimi spřátelíme“
Pondělí – Modrá liška
Úterý - Hastrman
Středa - Helenka
Čtvrtek – skřítci Kalivoda, Pivoda a Vojvoda
Pátek - Bubák Chechták

4.

27. – 31.8.2012

Poznej svoji Prahu
Místa v Praze, která znáš, ale vlastně neznáš. Příběhy, které se s nimi pojí, zapeklité
úkoly, které musíš splnit, abys místo našel.
Heslo:“Uličkami Prahy jdem, překvapení neujdem“
Pondělí – Kampa
Úterý – Hrad
Středa – Petřín
Čtvrtek - Karlův Most
Pátek - Národní divadlo

