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„PRÁZDNINY V DOMĚ NA VRŠKU“
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 8.-12. ČERVENCE 2013,
denní provoz 8:00-16:30, cena (program, výlety, strava, pitný režim) 3 100,- Kč.
Milé děti,
připravili jsme pro vás týdenní program plný zábavy i poučení. Přijďte si k nám odpočinout, nasbírat pestré zážitky a poznat
nové kamarády.
PROGRAM TÝDENNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
•

VÝLET DO SVÍČKÁRNY RODAS V ŠESTAJOVICÍCH, NÁVŠTĚVA MINIFARMY - vzdělávací exkurze o výrobě
svíček, při níž si děti samy svíčky vyrobí. Prohlídka minifarmy (shetlandští poníci, holandské mini kozičky, kvésánské
mini ovečky, gottigenská mini prasátka, sovy pálené, bažanti, husy labutí, zdrobnělé slepičky aj.).

•

CELTIC ROSE - program umělecké agentury Petra Kubce (hudební komponovaný pořad o moudrých zvycích a
zvláštnostech keltské kultury, její kuchyni, svátcích a symbolech, obohacený překrásnými keltskými melodiemi a
převlékáním dětí do keltských kostýmů).

•

ČOKOLÁDOVÉ POKUŠENÍ – program organizace TEENEGERS CLUB: „Víte, jak voní pravé kakaové boby? A jak
vypadá zralý a nezralý kakaový lusk? Jak kvete kakaovník, kdo to jsou Mayové a co mají společného s čokoládou? A
jak se vlastně vyrobí ona tmavá hmota, která tak omamně voní a náramně chutná? Jak poznáte, že ta Vaše čokoláda
je ta pravá? Máte tyto otázky? My na ně máme odpověď. Toužíte si pohrát s čokoládou a tvořit z ní. My Vám to
umožníme. Nabízíme Vám workshop, kde je mlsat a hrát si nejen povoleno, ale vlastně přikázáno.“

•

BATIKOVÁNÍ – vzdělávací program ekocentra Kavyl ze Sv. Jana pod Skalou. Ukázky různých technik rezerváže:
vázaná, vosková, šitá. Barvení vlastního oděvu. Program probíhá venku.

•

BYLINKOVÉ ČAROVÁNÍ V ZAHRADĚ I V KUCHYNI - vzdělávací program ekocentra Kavyl ze Sv. Jana pod Skalou.
Představení známých i méně známých druhů léčivých a aromatických rostlin a koření. Používání bylinek v historii a v
součastnosti. Ochutnávka bylinných čajů s medem. Každý si z programu odnese pracovní list a voňavý bylinkový
sáček.

•

O PYŠNÉ ČARODĚJNICI – nová pohádka kočovného loutkového divadla Kozlík. Pohádka vypráví o namyšlené
princezně, kterou černokněžník promění v čarodějnici. Princezna musí najít někoho, kdo se do ní zamiluje i přes její
ošklivou tvář. Představení s originálními loutkami, ručně vyřezávanými z lipového dřeva.

•

KURZ DRAMATERAPIE – program kočovného loutkového divadla Kozlík. Děti se učí manipulovat s loutkami a
rozehrát své vlastní divadelní představení.

•

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ AKTIVITY – netradiční obrázky malované kávou, mozaika sypaná z dekoračních písků,
práce s barvami na sklo (ozdobná vitráž) aj.

•

KOUPÁNÍ V BAZÉNU, VÝPRAVA DO LESA, PRÁCE S DIDAKTICKÝMI POMŮCKAMI A VZDĚLÁVACÍMI
SOUBORY HER, DOMÁCÍ LOUTKOVÉ DIVADLO

