
 

"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: Shrek  
 
 

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 26. 8.  

 

Dopolední program:  

- adaptace dětí  

- poučení o bezpečnosti a pravidlech na táboře 

- seznamovací hry a poznávání dětí 

- svačinka 

- rozdělení do skupinek, hra „stovka“  

- oběd 

 

 Odpolední program   

- klidový režim – odpočinek v podobě relaxace, aktivní odpočinek 

- Matyho hra“  

- hry důvěry (padání, přenosy…)        

- hra „pipko pipni“  

- svačinka 

- míčové hry, deskové hry 

 

Úterý 27. 8. 

 

Dopolední program:  

- hra „Plachta aneb Kdo jsi?“   

- výroba Shreka – prosím, ať si děti donesou pár zelených ponožek!!! děkuji 

- svačinka 

- hra „běhavka“  

- oběd  

 

 Odpolední program:  

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

- schovávání Shreků 

- namaskováni draka  

- hledání Shreků („Štronzo hra“) 

- svačinka 

- hry, soutěže a volné hry dětí  
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Středa 28. 8.  

 

Dopolední program:  

- deskové hry a soutěže  

- svačinka 

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

- oběd 

 

 Odpolední program:   

- klidový režim - odpolední odpočinek, aktivní odpočinek 

- míčové a deskové hry 

 

Čtvrtek 29. 8.  

 

Celodenní výlet (bude upřesněno na začátku týdne) 

 

Pátek 30. 8.  

 

Dopolední program:  

- kradení ocásků 

- hra „Parlament“ 

- svačinka 

- nacvičení a představení scénky ze Shreka 

- oběd 

 

 Odpolední program:   

- hra „Chyť, vzpomeň a hoď“  

- trefování terče 

- míčové hry 

- svačinka   

- 15:00 diskuzní kroužek na zpětnou vazbu 

 

  

 

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

potřeb a přání dětí a instruktorů.   


