
Příměstský tábor NOEMOVA ARCHA

Na dvorečku, Lety

Termín:  31.7.- 4.8. 2017

Pedagogové:  Markéta Prchalová- hl. ped. 725592431

           Jindřiška Kadlečková 777204002

           Veronika Kubásková 605159960

Harmonogram:

8:00- 9:00- Příchod dětí na Dvoreček

9:00- Svačina

9:30-12:00 Dopolední program

12:00- 12:30 Oběd

12:30- 13:15 Odpočinek, čtení příběhů

13:15-15:00 Odpolední program

15:00 Svačina

15:30- 17:00 Zakončení dne, hry

Náplň:

Během celého týdne budeme pracovat se zvířátky, dovídat se o nich zajímavosti, pečovat o ně, hrát si 
s nimi a „ zachraňovat“ je na Archu. Seznámíme se ovečkami, které zkusíme dokonce sami ostříhat a 
z jejich vlny si vyrobíme a uplstíme ovečky vlastní. Koně budeme čistit, česat, zdobit je a samozřejmě 
se na nich i projedeme lesem. Zkusíme si házení podkovy na cíl a každý si pomalujeme jednu pro 
štěstí na pověšení doma. Další den se zajdeme podívat, jak se dojí koza, ochutnáme čerstvé mléko, 
snad i kozí zmrzlinu. Za příznivého počasí nás také čeká celodenní výlet za zvířátky do Lesní Zoo 
v Chuchelském háji a večer pak oheň a pečení trdel a buřtíků. A kdo bude chtít, může s námi v jurtě 
přespat až do pátku, kdy si připravíme pro rodiče malé představení toho, co jsme se za celý týden 
dozvěděli, co všechno jsme si zazpívali a jaká zvířátka před potopou zachránili. 

Co s sebou na příměstský tábor:

Vhodné oblečení podle aktuálního počasí, pokrývku hlavy, láhev s vodou, náhradní sadu oblečení, 
které bude mít dítě během týdne k dispozici, přezůvky, pláštěnku, ráno případně namazat krémem či 
nastříkat proti klíšťatům.

Stravování: zajištěno 2x denně – oběd, odpolední svačina, pitná voda. Dopolední svačinu a lahvičku s 
pitím budou mít děti z domova.



Celodenní výlet:

Ve čtvrtek 3. 8. Je plánován výlet do Lesní Zoo v Malé Chuchli. Sraz v 8 hodin na řevnickém nádraží.

S sebou: batůžek, pláštěnka, láhev s vodou, vhodná obuv a oblečení na celodenní výlet, 50 Kč na vlak, 
oběd zajištěn.

Přespávání:

Ve čtvrtek po výletu s námi mohou děti na pozemku v jurtě přespat. Tato akce je dobrovolná. Po 
výletu se s dětmi společně vrátíme na Dvoreček. Bude zajištěn večerní program a společné opékání 
buřtíků k večeři. Je třeba, aby děti, které budou v jurtě spát, měly do středy 2. 8. věci potřebné 
k přespávání v jurtě. Tj. spacák, pyžamo, hygiena, čisté oblečení na pátek, oblíbeného plyšáka. 

Závěrečné vystoupení:

V pátek prosíme rodiče, aby dorazili již v 15:45, v 16:00 hodin začne malé divadélko s písněmi, shrnutí 
celého týdne.

Program se řídí potřebami dětí, zvířat a počasím. Případné změny jsou tedy vyhrazeny!!!


