PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO 2020
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ SE ZAHRADOU UPROSTŘED VENKOVSKÉ PŘÍRODY
ZÁŽITKY, OBJEVY, DOBRODRUŽSTVÍ A LEGRACE ZARUČENY!

TÝDEN
6. – 10.
ČERVENCE

13. – 17.
ČERVENCE

20. – 24.
ČERVENCE

27. – 31.
ČERVENCE

3. – 7.
SRPNA

10. – 14.
SRPNA

17. – 21.
SRPNA

CENA ZA TÝDEN: 2400 Kč (VČETNĚ STRAVY)
TÉMA
POPIS
Honba za pokladem se blíží! Podaří se nám pirátům najít a vykopat
prastarou mapu, která nás dovede až k pokladu na tajuplném
ostrově? Nastup na koráb a vydej se na dobrodružnou plavbu po
Karibském moři! Čeká tě cesta plná nástrah, překážek a úkolů.
Vydej se na objevnou cestu kolem světa! Sestrojíme jedinečnou
vzducholoď, kterou navštívíme všechny světadíly. Staň se členem
ZAJÍČKOVSKÁ
posádky našeho vzdušného korábu a poznej jiné kultury, zvyky
VZDUCHOPLAVBA a tradice. Zjisti, jak se tkají perské koberce, ochutnej orientální
kuchyni a poznej zvířata a rostliny ze všech koutů světa.
Pojďte s námi okusit život indiánů. Postavíme si teepee, budeme
stopovat zvířata a vytvoříme si totem. Naučíme se vyrábět čelenky
INDIÁNSKÉ LÉTO a namaskujeme se jako praví indiáni. Tak jestli chceš na indiánské
stezce plnit spoustu zajímavých úkolů a oslavit to pravým
indiánským tancem, připoj se k nám.
Maková Amálka, Bob a Šebestová, Křemílek a Cipísek. Jejda!
ZAMOTANÍ
Večerníčkovi se v jeho papírové čepici zamotaly všechny pohádky.
Pomůžeme mu pohádky rozmotat a všechny postavičky vrátit do své
VEČERNÍČCI
pohádky? Čeká na vás týden plný pohádek, písniček, her a tvoření!
Začni s lovením bobříků už tyto prázdniny! Přidej se do naší party
PARTA OD
holek a kluků od Bobří řeky. Nauč se rozdělávat oheň, postavit stan,
uvařit oběd na ohni a prověř své schopnosti, znalosti a dovednosti.
BOBŘÍ ŘEKY
Užijeme si týden plný nezapomenutelných dobrodružství v přírodě.
Jste nadšenci pro vaření a tvoření v kuchyni? Budeme společně
DĚTI VAŘÍ PRO vařit, péct, krájet, míchat a mixovat, a hlavně ochutnávat! Můžete
se těšit na spoustu dobrot, specialit, skvělých receptů, her, zábavy
RADOST
a “vychutnávek”  A na konci si vytvoříte svoji vlastní kuchařku.
Jak asi vypadá stromový skřítek, nebo lesní víla? Společně si je
SKŘÍTCI A VÍLY
vytvoříme, v lese strávíme spoustu času, postavíme si tam domečky
Z ŘÍŠE ROSTLIN pro skřítky, budeme hrát hry, vyčistíme náš les, budeme poznávat
A STROMŮ
rostliny, objímat stromy, naslouchat hlasu lesa a zpívat mu.

CESTA ZA
POKLADEM

více informací na www.rczajicek.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

DAVIDOVA@RCZAJICEK.CZ

