
 

"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: Máme rádi zvířata (Madagaskar) 
 
 

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 8. 7. 

 

Dopolední program:  

- adaptace dětí  

- poučení o bezpečnosti a pravidlech na táboře 

- svačinka 

- seznámení s náplní a cíli celého týdne, rozdělení dětí do skupin tematicky dle postav 

z pohádky Madagaskar  

- seznamovací hry 

- oběd 

 

 Odpolední program   

- klidový režim – čtení pohádek, odpočívání na karimatkách, relaxační omalovánky atd.  

- výroba tabla pro týmy, kde uvidí své bodové ohodnocení z nalezených indícií  

- svačinka 

- venkovní hry a soutěže, deskové hry 

 

Úterý 9. 7. 

 

Dopolední program:  

- hledání indícií ve formě šipek, hádanek, hledání amuletů a plnění úkolů 

- svačinka 

- vyprávění příběhů o zvířatech, pokračování v hledání indícií  

- oběd  

 

 Odpolední program:  

- klidový režim - čtení pohádek, odpočívání na karimatkách, relaxační omalovánky atd. 

- vyhodnocení získaných bodů týmů za dopolední program 

- svačinka 

- míčové hry, deskové hry   

 

Středa 10. 7. 

 

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 - čtení pohádek, odpočívání na karimatkách, relaxační omalovánky atd. 

- hledání podkladu v okolí ranče  

- svačinka 

- výroba táborové vlajky  

 

Čtvrtek 11. 7. 

 

Dopolední program:  

- získávání indícií ve formě soutěživých her  

- svačinka 

- pokračování v získávání indícií a bodů pro tým 

- oběd 

 

 Odpolední program:  

- klidový režim - čtení pohádek, odpočívání na karimatkách, relaxační omalovánky atd 

- bodové ohodnocení týmů za výkon ve hrách 

- svačinka 

- míčové a venkovní hry  

 

Pátek 12. 7. 

 

Dopolední program:  

- vodní hry  

- svačinka 

- malování na obličej 

- oběd 

 

 Odpolední program:    

- klidový režim - čtení pohádek, odpočívání na karimatkách, relaxační omalovánky atd. 

- svačinka  

- vyhodnocení celého týdne, rozdávání odměn dle zásluhy týmu  

- společné focení 

 

 

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

potřeb a přání dětí a instruktorů.   


