Příměstské tábory v MŠ Landie - letní prázdniny 2017
Prázdninový program pro děti od 2 do 8 let, od pondělí do pátku 7:00 – 17:30.
Lze využít i dopolední variantu docházky od 7:00-13:00 za cenu 1.950,- Kč/ týden.
Z POHÁDKY DO
POHÁDKY
10. - 14. července
Cena 2.890,-Kč
NECHME MOTÝLY
LÉTAT
17. – 21. července
cena 2.750,-Kč
KOUZLO POHYBU
24. – 28. července
cena 2.750,-Kč
LEGOHRÁTKY
7. - 11. srpna
cena 2.750,-Kč
CESTA DO PRAVĚKU
14. – 18. srpna
cena 2.890,-Kč
KOUZLO VODY
21. - 25. července
Cena 2.750,-Kč
KONEC LÉTA NA PŘÁNÍ
28. - 31. srpna
Cena 2.400,-Kč

-

seznámíme se s lidovými pohádkami
zahrajeme si hry na motivy pohádek
poučíme se z poselství pohádek
zdramatizujeme známé příběhy
vyrobíme si pohádkové kostýmy a masky
Celodenní výlet na zámek Berchtold
povíme si o proměně housenky v krásného motýla
poznáme a vyzkoušíme, jak motýli žijí
vyrobíme si housenku, kuklu i motýla
zasadíme společně motýlí keř
vytvoříme bufet pro motýly

- budeme sportovat na naší velké zahradě i v tělocvičně
- vyzkoušíme si různé sportovní disciplíny – atletika,
gymnastika, fotbal, míčové hry
- seznámíme se s úspěšnými sportovci a sportovkyněmi
- na závěr uspořádáme letní olympiádu
- postavíme si vlastní Legoland
- povíme si o zemi, kde lego vzniklo
- vyrobíme si vlastní legokostku
- budeme stavět z lega podle fantazie i zadaného tématu
- projdeme si Legostezku a splníme zábavné úkoly
- jak vypadal život na Zemi před miliony let?
- poznáme různé druhy dinosaurů, postavíme dinopark,
budeme sledovat líhnutí dinosauřího vejce a výbuch sopky
- zahrajeme si na paleontology, prozkoumáme zkameněliny
- vyrobíme si pravěké šperky
Celodenní výlet do Dinoparku v Plzni
- znázorníme si koloběh vody, život v řekách a v mořích
- naučíme se, jak hospodařit s vodou, jak vodní toky chránit
- užijeme si hrátky s vodou, postavíme vodní stavby
- vypravíme se na vodní toky a rybníky v našem okolí
- budeme vyrábět a tvořit z různých materiálů
- budeme sportovat na naší zahradě a v tělocvičně školky
- vyrazíme na procházky do okolí, do lesa, k vodě
- budeme hrát hry na přání dětí

Děti jsou rozděleny do skupin dle věku. Výlety jsou určeny pouze pro děti od 3 let. Cena zahrnuje uvedené aktivity,
stravování z vlastní kuchyně a celodenní pitný režim. Program se může změnit v závislosti na aktuálním počasí.

Přihlášky posílejte na landie@landie.cz

