Téma tábora: Podivuhodný případ (po stopách zločince)
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 5. 8.
Dopolední program:
- seznamovací hry s dětmi po dobu celého dopoledne, seznámení s programem a náplně
celého týdne
- poučení o bezpečnosti a pravidlech na táboře
- svačinka
- hry a soutěže
- oběd
Odpolední program
- klidový režim – odpočinek v podobě kreslení, relaxace,
- výroba tabla pro skupinky námi určené
- svačinka
- míčové hry, deskové hry, volné hry dětí
Úterý 6. 8.
Dopolední program:
- plnění indícií a úkolů v okolí ranče po dobu celého dopoledne v podobě hádanek,
nápisů, příběhů a schovaných indícií
- svačinka
- míčové hry
- oběd
Odpolední program:
- klidový režim - odpolední odpočinek formou relaxace na dece, relaxační omalovánky
- dodělávání tabla, vyhodnocení bodů z dopoledního plnění úkolů týmů
- svačinka
- hry, soutěže a volné hry dětí
Středa 7. 8.
Dopolední program:
- deskové hry a soutěže
- svačinka
- exkurze ranče, seznámení se se zvířaty, krmení, jízda na koni, povídání o zvířatech
- oběd
"Příměstské tábory pro Hlučínsko aneb vzhůru za dobrodružstvím zatímco se rodiče věnují práci",
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009791"

Odpolední program:
- klidový režim - odpolední odpočinek,
- odpoledne provázené navázáním vyprávěním příběhu a další plněním úkolů
- svačinka
- výroba táborových triček, zhodnocení skupin
Čtvrtek 9. 8.
Celodenní výlet do Děhylova - aktivity v lese. Půjdeme pěšky 2 km do lesa a zpátky. V
lese děti čekají hry a soutěže na téma. (pozor – nastříkejte děti ráno repelentem)
Svačina i oběd s sebou
Návrat dětí kolem 3-4 hodiny odpolední
Při včasném návratu budou míčové hry a relaxační omalovánky
Pátek 10. 8.
Dopolední program:
- dopoledne plné hádanek a ranč plný dalších indícií
- svačinka
- soutěže pro děti, hry
- oběd
Odpolední program:
- odpolední odpočinek
- vyhodnocení bodů, odhalení indícií a jejich pravdy
- svačinka
- pasování na detektivy, rozdávání cen a táborových triček
Program tábora může být upraven na základě aktuálního počasí či na základě domluvy,
potřeb a přání dětí a instruktorů.
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