příměstský tábor pro děti 3—6 let | 17.—21.
8. 2020

Do lesa Habří přiletěl drak Pětizub, který hledá cestu zpět domů do svého Dračího království!
Nebojácné princezny a odvážní rytíři, pojďte s námi zachránit draka a poznat, co všechno se
děje a roste v našem tajemném lese.

Program

pondělí:

seznámení, výroba amuletu, kouzelné hůlky, meče

úterý:

poznávání léčivých bylinek: vaření kouzelného lektvaru, výroba
rytířského štítu a korunky pro princezny

středa:

poznávání lesních plodů, vaření lesní polévky pro draka, výroba draka
poznávání vajíček zvířat, hledání dračích vajec, výroba princezny a rytíře

pátek:

dračí stezka odvahy, závěrečný táborák, výroba dračího slizu

Provoz tábora: 7.30�–16.30 — Cena: 1 750 Kč/dítě (cena zahrnuje výtvarné potřeby, pitný režim)
Oběd: dodavatel Lakšmana – 70 Kč — Lektoři: Mgr. Eva Kotyzová, Mgr. Klára Pavlíková
Přihlášky na www.divocinalisen.cz — Změna programu vyhrazena. Tábor probíhá ve venkovním
prostředí a v zázemí LK Divočina za každého počasí.

Provozovatelem je Zlámanky z.s., Podhorní 2952/36, Líšeň, 628 00, Brno, IČO, 08307539

Telefon +420 774 147 493

čtvrtek:

Více informací na www.divocinalisen.cz

PRINCEZNY, RYTÍŘI A DRACI

příměstský tábor pro děti 3—7 let
- 8. 2020
3.—7.

Cákají se vaše děti rády v kalužích? Chtějí se dozvědět, co kolem nich roste a žije?
Rády se vzdělávají venku a v pohybu? Láká je kouzlení s přírodou?

Provoz tábora: 7.30�–16.30 — Cena: 1 750 Kč/dítě (cena zahrnuje výtvarné potřeby, pitný režim)
Oběd: dodavatel Lakšmana – 70 Kč — Lektoři: Mgr. Eva Kotyzová, Rndr. Kateřina Nováková Phd.
Přihlášky na www.divocinalisen.cz — Změna programu vyhrazena. Tábor probíhá ve venkovním
prostředí a v zázemí LK Divočina za každého počasí.

Provozovatelem je Zlámanky z.s., Podhorní 2952/36, Líšeň, 628 00, Brno, IČO, 08307539

Telefon +420 774 147 493

LK Divočina nabízí terénní přírodovědný příměstský tábor zaměřený na hravé
experimenty s přírodními materiály, na které si děti budou moci samy sáhnout
a vlastníma rukama si zkoušet, kouzlit a vyrábět. Zároveň se dozvědí, jak pozorovat
přírodu a co kolem nich žije a roste.

Více informací na www.divocinalisen.cz

HRAVĚ V PŘÍRODĚ

příměstský tábor pro děti 3—7 let
10.—14. 8. 2020

Provoz tábora: 7.30�–16.30 — Cena: 1 750 Kč/dítě (cena zahrnuje výtvarné potřeby, pitný režim)
Oběd: dodavatel Lakšmana – 70 Kč
—
Lektoři: Lada Vlčková, PhDr. Michal Kročil
Přihlášky na www.divocinalisen.cz — Změna programu vyhrazena. Tábor probíhá ve venkovním
prostředí a v zázemí LK Divočina za každého počasí.

Provozovatelem je Zlámanky z.s., Podhorní 2952/36, Líšeň, 628 00, Brno, IČO, 08307539

Telefon +420 774 147 493

Naučíme se rozeznávat, co je rytmus a co melodie. Budeme zpívat písničky
a hrát na různé hudební nástroje. Vyrobíme si svůj vlastní nástroj
a vydáme se na dobrodružnou cestu vysvobodit královnu Harmonii.
A na co budeme hrát? Na flétnu, koncovku, dvojačku, didgeridoo
a řadu rytmických nástrojů.

Více informací na www.divocinalisen.cz

MY JSME MALÍ MUZIKANTI

příměstský tábor pro děti 3—7 let
- 7.
- 2020
13.—17.

Provoz tábora: 7.30�–16.30 — Cena: 1 750 Kč/dítě (cena zahrnuje výtvarné potřeby, pitný režim)
Oběd: dodavatel Lakšmana – 70 Kč
—
Lektoři: Mgr. Lucia Hužvárová, Lada Vlčková
Přihlášky na www.divocinalisen.cz — Změna programu vyhrazena. Tábor probíhá ve venkovním
prostředí a v zázemí LK Divočina za každého počasí.

Provozovatelem je Zlámanky z.s., Podhorní 2952/36, Líšeň, 628 00, Brno, IČO, 08307539

Telefon +420 774 147 493

Viděli jste už někdy na louce rozkvetlou pampelišku? Ano? A víte, že v noci její květ
navštěvuje bylinková bytost, která jí vdechuje zázračné vlastnosti? Možná je to
víla, možná skřítek. Každopádně takových bylinek, které mají zázračné vlastnosti,
je v přírodě spousta. Dá se z nich vyrobit medík, čajík, krém, mýdlo, barva či třeba
ozdoba do vlasů. Nejdříve je však třeba poznat jejich tělíčko, kde mají ruce a kde
ústa. A co jejich kamarádi ze světa hmyzu? Proč se čmelák kamarádí s jetelinou?
Navštivte říši Bylinkovo a dozvíte se to i vy.

Více informací na www.divocinalisen.cz

Bylinkovo

příměstský tábor pro děti 7—11 let
- 2020
20.—24. 7.

Provoz tábora: 7.30�–16.30 — Cena: 1 750 Kč/dítě (cena zahrnuje výtvarné potřeby, pitný režim)
Oběd: dodavatel Lakšmana – 70 Kč — Lektoři: Mgr. Lucia Hužvárová, PhDr. Michal Kročil
Přihlášky na www.divocinalisen.cz — Změna programu vyhrazena. Tábor probíhá ve venkovním
prostředí a v zázemí LK Divočina za každého počasí.

Provozovatelem je Zlámanky z.s., Podhorní 2952/36, Líšeň, 628 00, Brno, IČO, 08307539

Telefon +420 774 147 493

Pojďte s námi objevovat kouzlo přírody a její poklady. Jedním z takových pokladů je
hlína, ze které lze vytvořit třeba figurku zvířete, ozdobu či misku. Hlína je vláčná
a dá se s ní prožít spoustu radosti. Dalším darem je dřevo. Budeme s ním dělat divy.
Naučíme se řezat různými pilkami, používat škrabku, pilník, rašpli, kladívko, vrták
a další nářadí. Vyrobíme si figurku ze dřeva, ozdobu na ruku či na krk. Rozděláme
oheň, na kterém si opečeme hady z těsta a vypálíme drobné předměty z hlíny.
Prožijeme spoustu dobrodružství v lese a postavíme domečky pro sebe i skřítky.

Více informací na www.divocinalisen.cz

PANÍ HLÍNA, PAN DŘEVO

- 2020
příměstský tábor pro děti 3—7 let | 27.—31.
7.
Je to teplé, mlaská to, kdejakou věc chytá to� táto, to je přece bláto!
Hlína je nejen bláto, ale i skvělá plastelína. Dřevo je nejen na topení, ale i na hračky, píšťalky
a kolečka. Kámen je nejen studený, ale také krásný.

Provoz tábora: 7.30�–16.30 — Cena: 1 750 Kč/dítě (cena zahrnuje výtvarné potřeby, pitný režim)
Oběd: dodavatel Lakšmana – 70 Kč
—
Lektoři: Lada Vlčková, PhDr. Michal Kročil
Přihlášky na www.divocinalisen.cz — Změna programu vyhrazena. Tábor probíhá ve venkovním
prostředí a v zázemí LK Divočina za každého počasí.

Provozovatelem je Zlámanky z.s., Podhorní 2952/36, Líšeň, 628 00, Brno, IČO, 08307539

Telefon +420 774 147 493

Společně si vyzkoušíme pracovat s jílovitou hlínou, výrobky si pak vypálíme v ohni. Naučíme se,
jak správně a bezpečně pracovat s pilkou, vrtákem, škrabkou, kladívkem a dalšími nástroji. S jejich
pomocí rozezvučíme dřevo a vyrobíme si nejeden originální suvenýr. A ukážeme si, kde všude
v přírodě můžeme vidět vodu, naučíme se rozdělat oheň pomocí kamenů, vyrobíme větrníky
a necháme se unášet větrem a mnohem více.

Více informací na www.divocinalisen.cz

HRÁTKY S VODOU, OHNĚM,
VZDUCHEM, ZEMÍ

