LESNÍ KLUB

U ANDRÝSKA

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
Léto uprostřed přírody - za každého počasí pro děti 3-7 let.

13. - 17. 7. Objevuj tajemství Andrýskova lesa
Bum! Bác! V Andrýskově lese nastaly
zmatky, ze stromu padají žaludy, nebo šišky?
No jasně! Shodila je veverka, skočila ze
stromu na strom a schovala se ve větvích.
Uličnice! Pojď se s námi podívat za
roztomilou akrobatkou a jejími kamarády do
Andrýskova lesa. Objevuj kdy, co roste, jak
se chovají zvířata a kdo je jedním z
nejtajemnějších obyvatel lesů a skal. Během
tábora nahlédneme s dětmi formou her do
života mravenců, hmyzu, ptáků, ale i větších
zvířátek. Vyzkoušíme si badatelské pomůcky, lupy, kompas, nožíky a dalekohled. Naučíme se
poznávat některé druhy stromů a květin. Zjistíme, co nám příroda nabízí a jak můžeme užívat
její dary. Přírodniny využijeme i ke kreativním hrátkám. Připomeneme si, jak přírodu vnímat
všemi smysly, naučíme se, jak každý z nás může přírodu chránit. Ale hlavně nás čeká
táborová hra plná soutěží, zážitků a zábavy, která nás provede až k pátečnímu táborovému
ohni.

20. - 24. 7. Hurá na farmu
Haló haló, je tady někdo, kdo má rád zvířátka? Chceš si
vyzkoušet, jaké to je být přímo s nimi? Mini farma U Andrýska
nabízí nevšední zážitky ze života zdejších zvířat. Chováme
neposedné kozy, ovečky a poníky (dokonce i jedno "miminko" před časem se naší Jiskře narodila Karla - malý poník). Budeme
krmit, kydat, hřebelcovat, koupat a hurá - určitě si i zajezdíme.
Přijď zažít opravdový život na farmě a nejen to, efektivně
zpracujeme dary přírody, vyrobíme si mýdlo, sirup a mnoho
dalšího. Těšíme se na všechny malé farmáře a farmářky.

10. - 14. 8. Indiáni z "Andrýskova"
Haló děti, už to víte? U Andrýska se v indiány
proměníte. Společně si vyzkoušíme, zda si s
životem v kmeni indiánů hravě poradíme. Na
válečném oři se projedeme, uloveného bizona na
ohni opečeme. Indiánské týpí si postavíme
a pravá indiánská jména vymyslíme. Dýmku míru
na znamení svého přátelství společně vykouříme,
indiánskou čelenku z ptačího peří vyrobíme. Za
indiánský kmen - Velká medvědice a Bílá
holubice. Těšíme se, až se všichni uvidíme!

17. - 21. 8. Kouzelná moc živlů
Oheň, voda, země, vzduch - v zdravé krajině zdravý duch.
Bez živlů by život nebyl, nedýchal bys ani nepil. Vzdejme
jim společně čest, odhalme je na vlastní pěst! Pojďte s námi
za dobrodružstvím! Budeme objevovat, poznávat,
prozkoumávat kouzla živlů. Užijeme si pohodu u ohně,
vyrácháme se v potoce, zabojujeme s větrnými mlýny,
a když budeme mít štěstí, najdeme i poklad!

Cena za 5 dní je 1500 Kč. Možnost přihlášení pouze na vybrané dny - cena 400 Kč/den.
Cena zahrnuje dováženou stravu (oběd, svačinky), pitný režim, náklady na programové
zajištění, užívání prostor, odměny, zdravotnický a pedagogický dozor, pojištění apod.
Více info:
www.uandryska-cz.webnode.cz
uandryska@seznam.cz

603 721 924

Lesní klub U Andrýska

