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Tématické tábory: 
Věk dětí: 
tábory jsou určeny pro děti ve věku:  
3 - 6 let  
6 - 12 let  
půldenní: (ideálně pro děti 3 - 6 let) 7.00 - 12.30 - skupina A 
celodenní: (ideálně pro děti 6 - 12 let) 7.00 - 17.00 - skupina B 
  
Průběh tábora: 
- probíhá vždy 5 dní v týdnu, od pondělí do pátku 
- každý den je věnován programu: zpěv (rytmika, dechová cvičení, 

přednes 6+, dle věku i logopedické cviky), pohyb (akrobacie, správné 
držení těla a práce s ním, jóga - základy, tanec), výtvarné činnosti 
(tématicky zaměřeno), obědu, odpočinku a poslechu aktivně čtené 
pohádce, následně pohyb venku (dle počasí a aktivity pohybové a 
tématické) 

  
Časový harmonogram: 
- děti se schází mezi 7.00 - 9.00 hod. 
- rodiče si děti vyzvedávají každý den 12.00 - 12.30 (skupina A) a mezi 

15.00 - 17.00 (skupina B)  
  
 • 7.00 - 9.00 seznámení - volná hra 
 • 9.00 - 12.00 snídaně, dopolední program, oběd 
 • 12.00 - 12.30 volná hra, odchod skupiny A 
 • 12.30 - 15.00 odpočinek, odpolední program 
 • 15.00 - 17.00 II. svačina, odchody (sk. B) a volná hra dle počasí 

pobyt venku) 

Termíny a témata: 
4.7. - 8.7. Flóra a fauna (všeobecně) 
11. - 15. 7. Příroda kolem nás (zaměřeno na ČR) 
18. - 22.7. Lidské tělo 
25. - 29.7. Sport (druhy, soutěže, využití…) 
1. - 5.8. Dopravní výchova  
8. - 12.8. Kolem světa (zaměřeno na zeměpisné zajímavosti) 
15. - 19.8. Tanec (zaměřeno na různé druhy tanců) 
22. - 26.8. Těšíme se na školu (příprava, opakování 

Cena: (sleva na sourozence a na vícetýdenní pobyty) 
půldenní docházky skupiny A - 3.800 Kč / dítě za týden 
celodenní docházky skupiny B - 2.900 Kč / dítě za týden 

Kontakt: tel: 605159342 Agnes Miksch, email: seminarium@seznam.cz 
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