Téma tábora: Cesta za podkladem
Ranní příchod dětí:
Dopolední svačinka:
Oběd:
Odpolední svačinka:
Odcházení dětí domů:

7:30 – 8:00
9:30 – 10:00
12:00 – 12:30
14:30 – 15:00
15:30 – 16:00

Pondělí 29. 7.
Dopolední program:
- adaptace dětí
- poučení o bezpečnosti a pravidlech na táboře
- seznamovací hry a poznávání dětí
- svačinka
- výroba šperku z korálků
- oběd
Odpolední program
- klidový režim – kreslení šperků, obtisky minci (vodovými barvami na výkres), hra na
princeznu atd.
- míčové hry
- svačinka
- míčové hry, deskové hry
Úterý 30. 7.
Dopolední program:
- přivítání dětí, pohybové a míčové hry, nafukování balónků - hry s balónky
- svačinka
- seznámení s možnými cestami za pokladem, křížovky a doplňovačky pro děti a cesta za
pokladem podle nich (šplhání, lezení, …), jaké překážky musíme překonat
- oběd
Odpolední program:
- klidový režim - odpolední odpočinek formou relaxace na dece, relaxační omalovánky s
tématy cestování, povídání o cestování dětí, co našli za poklad- táborové hry
- hry a soutěže- překážková dráha, hra na cestovatele
- svačinka
- hry, soutěže a volné hry dětí
Středa 31. 7.
Dopolední program:
- deskové hry a soutěže
- svačinka
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- exkurze ranče, seznámení se se zvířaty, krmení, jízda na koni, povídání o zvířatech
- oběd
Odpolední program:
- klidový režim - odpolední odpočinek, povídání si o tom, co si s sebou vzít na cesty
- výroba jablíček s červíkem
- cestování vesmírem- výroba kosmických masek
- svačinka
- rej masek, zpívání s kytarou, diskotéka
Čtvrtek 1. 8.
Celodenní výlet za pokladem - na zámek v Hradci nad Moravicí (děti s sebou: kapesné na
nanuk, cestovné – bude upřesněno kolik Kč)
Pátek 2. 8.
Dopolední program:
- přivítání s dětmi, každý nakreslí nebo vyrobí poklad, který někam schová
- svačinka
- hledání pokladu, které děti schovaly, každý si jeden poklad odnese, všichni společně
podle fáborek hledáme táborový poklad, který nám ukryli skřítci
- oběd
Odpolední program:
- odpolední odpočinek, omalovánky skřítků, povídání o skřítcích lesa, zpěv s kytarou
- 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.
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