
 

"Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci", 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791"     

 

Téma tábora: Stroj času 
 
 

Ranní příchod dětí:        7:30  –  8:00 

Dopolední svačinka:      9:30 – 10:00 

Oběd:     12:00 – 12:30 

Odpolední svačinka:    14:30 – 15:00 

Odcházení dětí domů:  15:30 – 16:00 

 
 Pondělí 12. 8.  

 

Dopolední program:  

- adaptace dětí  

- poučení o bezpečnosti a pravidlech na táboře 

- seznamovací hry a poznávání dětí 

- svačinka 

- výroba stroje času  

- hry a soutěže 

- oběd 

 

 Odpolední program   

- klidový režim – odpočinek v podobě kreslení pravěkých značek, (nakonec) pohybová 

hra Lov na mamuta  

- svačinka 

- míčové hry, deskové hry, volné hry dětí 

 

Úterý 13. 8. 

 

Dopolední program:  

- přivítání dětí, pohybové a míčové hry  

- svačinka 

- seznámení s hieroglyfy a cesta za pokladem podle nich 

- oběd  

 

 Odpolední program:  

- klidový režim - odpolední odpočinek formou relaxace na dece, relaxační omalovánky  

- hry a soutěže 

- svačinka 

- hry, soutěže a volné hry dětí  

 

Středa 14. 8.  

 

Dopolední program:  

- deskové hry a soutěže  

- svačinka 

- exkurze ranče, seznámení se se zvířaty, krmení, jízda na koni, povídání o zvířatech 

- oběd 
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 Odpolední program:   

- klidový režim - odpolední odpočinek,  

- hry a soutěže na téma Středověk  

- svačinka 

- hry, zpívání s kytarou, povídání si o tom, co si s sebou vzít na výlet, volné hry děti 

 

Čtvrtek 15. 8.  

 

Celodenní výlet do Hradce nad Moravicí, téma dne Renesance (bude upřesněno na 

začátku týdne co s sebou včetně cestovného)  

 

Pátek 16. 8.  

 

Dopolední program:  

- přivítání s dětmi, míčové hry 

- hry a soutěže na téma Budoucnost 

- svačinka 

- soutěže pro děti, hry, navlékání korálků  

- oběd 

 

 Odpolední program:   

- odpolední odpočinek, omalovánky roboti 

- robotí souboje, soutěžení 

- svačinka  

- rozloučení s dětmi, možnost zopakovat nejlepší hry týdne 

 

Program tábora může být upraven na základě aktuálního počasí či na základě domluvy, 

potřeb a přání dětí a instruktorů.   


