
 

 

 

Příměstské tábory v MŠ Landie - letní prázdniny 2020 
 

„ROZMARNÉ ROZTANČENÉ 

LÉTO“ 
 

7. – 10. červenec 2020 
 

cena 2.500,-Kč 

 do víru letošních letních prázdnin protančíme 

 tento prázdninový týden je věnovaný tanci 

 děti se naučí různé taneční styly, tančení v páru, v kruhu i v řadě 

 vyrobíme si společně s dětmi taneční kostýmy i masky 

 tento týden vyvrcholí KARNEVALEM plným barev, kostýmů, 

masek, hudby a hlavně tance ve stylu „Rio der Landie“ 

 pod dohledem lektorky tance Veroniky Klimentové 

„KROK ZA KROKEM – 

LESNÍM SVĚTEM“ 
 

13. - 17. červenec 2020 
 

cena 3.200,-Kč 

 týden plný lesních dobrodružství 

 seznámíme se se životem zvířátek v lese, pod vedením zkušeného 

myslivce 

 děti se naučí, jak zvířátka v lese žijí, čím se živí a jak se o ně můžeme 

starat 

 naučíme se poznávat zvířecí stopy i zvířecí hlasy 

 budeme stopovat divoká zvířata při napínavé stopovací hře okolo 

rybníku Marvánek 

Výlet: ZOO V TÁBOŘE 

„POZNEJ NEPOZNANÉ – 

TAJEMNÝ VESMÍR“ 
 

20. – 24. červenec 2020 
 

Cena 3.200,-Kč 

 týden plný vesmírných dobrodružství 

 celý týden budou děti poznávat tajemství vesmíru. Společně si 

vyrobíme vesmírnou loď, kterou budeme cestovat po známých i 

neznámých planetách a hvězdách 

 pohybové aktivity – Gagarinova překážková dráha, skok z planety na 

planetu, běh mezi souhvězdími 

 hvězdy i komety z papíru, hlíny a možná i perníku 

Výlet: HVĚZDÁRNA V ONDŘEJOVĚ 

„KROK ZA KROKEM CELÝM 

ROKEM“ 

27. - 31. červenec 2020 
 

cena 2.950,-Kč 

 Velikonoce, Prázdniny, Heloween, Vánoce, Výprava do hor a další 

 projdeme se celým rokem a připomeneme si tradice a každoroční 

aktivity spojené s ročními obdobími 

 ozdobíme si vajíčka, stromeček, vydlabeme dýni, zdoláme Mount 

Everest…. 

„POZNEJ NEPOZNANÉ“ 

3. - 7. srpen 2020 
 

cena 3.200,-Kč 

 týden pokusů a bádání 

 budeme vařit venku na ohni, v kotlíku 

 vyrobíme si slané moře 

 namalujeme si na obličej 

Výlet FUN Park Žirafa Čestlice 

„SPORTOVNÍ HRÁTKY – 

LETNÍ OLYMPIÁDA MŠ 

LANDIE“ 
 

10. – 14. srpen 2020 
 

cena 3.200,-Kč 

 sportovně pojatý týden pro všechny děti, které mají rády pohyb. 

 děti si vyzkouší své síly a budou lámat rekordy v různých sportech 

 nebude chybět běh okolo školky, skok do písku, překážkový běh, hod 

do dálky, aj. 

 děti se naučí skákat panáka, kterého si společně nakreslí. 

 medaile z perníku si děti sami upečou v naší kuchyni. 

Výlet: BAZÉN V CENTRU NA FIALCE 

„VÝPRAVY ZA ZVÍŘÁTKY“ 
 

17. – 21. srpen 2020 
 

cena 3.200,-Kč  

 týden s domácími zvířátky, která děti dobře znají 

 naučíme se jak o zvířátka dobře pečovat, aby se jim dobře žilo 

 procházka na Dvorek Městského muzea. Děti, které nemají možnost 

kontaktu s hospodářskými zvířaty, se zde mohou učit, jak se ke 

zvířatům chovat tak, aby byla nejen užitečná, ale i spokojená 

 prohlédneme si ukázkový komunitní chov králíků a slepiček 

 namalujeme nebo vymodelujeme si naše nejoblíbenější zvířátko 

 projedeme se na koni 

Výlet: ŠKOLNÍ FARMA MAGIC-HILL V OTICÍCH 

 
PROGRAM SE MŮŽE ZMĚNIT V ZÁVISLOSTI NA POČASÍ A DOSTUPNOSTI NĚKTERÝCH AKTIVIT 

 

PŘIJÍMÁME DĚTI DO KOLEKTIVU CELOROČNĚ, PRO VÍCE 

INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT 

 

  


