Příměstské tábory v MŠ Landie - letní prázdniny 2019
LÉTO S DĚTSKÝMI FILMY

„HARRY POTTER“
1. – 4. července




Kdo by neznal příběhy o mladém kouzelníkovi Harry Potterovi.
Tento týden je určen malým kouzelníkům, kteří budou chtít poznat
magický svět kouzel. Vyrobíme si kouzelnické hůlky, uvaříme
kouzelný lektvar, uděláme si závody na koštěti a budeme celý týden
plnit zajímavé kouzelnické úkoly. Na konci týdne přijde opravdový
kouzelník a z dětí se stanou kouzelníci – pomocníci.



zvířecí hrdinové Alex, Marty, Gloria a Melman na své cestě do
Afriky
Seznámíme se se zvířaty v Africe, jak žijí, co jedí.
Vyrobíme si masky zvířátek, ze sádry vylejeme stopy lva, zebry nebo
hrocha
Zabubnujeme se africké rytmy.
Budeme stopovat divoká zvířata při napínavé hledací hře.
Výlet: FARMA SOBĚHRDY

cena 2.580,-Kč

MADAGASKAR
8. -12. července
cena 3.200,-Kč








HODNÝ DINOSAURUS
15. - 19. července




Cena 3.200,-Kč


Vaření s dětmi bude téma celého týdne
Seznámíme se se zdravým stravováním, budeme poznávat ovoce a
zeleninu, nejen na obrázcích, ale i podle vůně a chuti
Vyzkoušíme si vaření venku-na ohni i v kotlíku.
Upečeme chleba i ovocný koláč.
Uděláme si piknik u rybníka Marvánek
Výlet: ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE

KARLÍK A TOVÁRNA NA
ČOKOLÁDU
22. – 26. července
cena 3.200,-Kč


SPIDERMAN
12. – 16. srpen
cena 3.200,-Kč

PIRÁTI Z KARIBIKU
19. - 23. srpen
cena 3.200,-Kč

Co když dinosauři nevyhynuli, dobrodružná výprava do světa
dinosaurů.
Budeme stopovat velké i malé dinosaury, pátrat po zkamenělinách,
odlévat obří stopy a zdolávat zajímavé úkoly.
Vyzdobíme si pravěkou jeskyni, vyrobíme jednoduché hudební a
pracovní nástroje. Zjistíme co je venku k snědku a jak se žije v tlupě.
Výlet: DINOPARK HARFA












Sportovně laděný týden pro všechny děti, které mají rády pohyb.
Vyzkoušíme své síly a budeme lámat rekordy v různých sportech.
Vyzkoušíme si i méně tradiční sportovní disciplíny.
Zahrajeme si tenis v klubu Oáza.
Zahrajeme si fotbal.
Projedeme se na koni.
Vyrobíme si všichni medaile z keramiky i z perníku.
Výlet: HŘIŠTĚ GUTOVKA
Velká objevná cesta po všech mořích světa.
Na palubě školky Landie se naučíme číst v mapách, objevíme nové
světy. Seznámíme se s životem v hlubinách moří a oceánů.
Malování na obličej – kdo bude nejstrašnější pirát?
Výroba slaného moře a lovení ryb.
Výlet: MOŘSKÝ SVĚT HOLEŠOVICE

