Lokalita:

statek Černá ovce, Plzeň – Roudná

Téma:

jak se žije na statku, vše o farmaření, o zvířatech,
výrobě sýru, něco z kreativního tvoření a angličtiny
Mám mít ta křídla?

Termín:

5. – 9. červenec

2. – 6. srpen

12. – 16. červenec

9. – 13. srpen

19. – 23. červenec

16. – 20. srpen

26. - 30. červenec

23. – 27. srpen

Mám mít tuhle barvu?

pondělí – pátek od 7:30 do 17:00 hodin
•

na každý den jsou připraveny zábavné a zároveň naučené aktivity zaměřené na
hospodaření na statku

•

děti jsou v přímém kontaktu se zvířaty, dozvídají se, k čemu jsou užitečná a jak o ně
správně pečovat; zajezdí si na koni, podojí kozu a vyrobí sýr

•

lektor s dětmi komunikuje též v angličtině a děti tak získávají novou slovní zásobu a učí
se konverzaci

•

věnujeme se výtvarné technice land art a kreativnímu zpracování nových poznání

•

tábor je zakončen tematickou bojovkou, děti hledají indicie a následně ukrytý poklad

Maximální počet dětí:

20

Minimální počet dětí:

10

Doporučený věk:

5-13 let (u spodní hranice věku je důležitá schopnost porozumět zadání úkolu)

Dozor:

učitelé a studenti pedagogiky

Strava:

2x svačina, pití po celý den a teplý oběd v restauraci

Cena za den:

550 Kč

Jak se přihlásit:

prostřednictvím on-line formuláře na webu www.cernaovce.cz v sekci

Co jsem vlastně zač?

Příměstský tábor

Program připravily:

Bc. Adéla Čechová, zootechnička a chovatelka zvířat, selka na statku Černá ovce
Mgr. Barbora Nejdlová, učitelka angličtiny na plzeňské ZŠ a chovatelka koní

www.cernaovce.cz

Denní program
7:30 – 8:00

příjezd dětí

8:00 – 8:30

přivítání, představení dětí, úvod k dennímu programu

8:30 – 12:30

dopolední program (včetně pauzy na svačinu)

12:30 – 13:30

oběd, volná zábava*

13:30 – 16:00

odpolední program (včetně pauzy na svačinu)

16:00 – 17:00

volná zábava*, odjezd dětí

*Při volné zábavě mají děti k dispozici různé hry a výtvarné potřeby v určeném prostoru (podle počasí buďto pod
střechou, či venku v areálu). Nejedná se o volný pohyb po statku, ale o relaxační aktivity pod dozorem.

Náplň ukázkových programů
Vybrané aktivity, které jsou součástí příměstského táboru, aneb co vše (a mnohem více) u nás vaše děti zažijí.

Domácí zvířata
Děti se osobně seznámí s domácími zvířaty na statku a dozvědí se, co všechno potřebují ke spokojenému životu.
Pomazlí si ovečky, vyhřebelcují poníka, vysbírají vajíčka z kurníku atp.
Ukázka dojení a výroba sýru
Ukázka ručního dojení. Děti si mohou vyzkoušet, jak to funguje a zda je dojení snadné. Poté si v průběhu dne vyrobí
vlastní sýr a odnesou s sebou domů.
Stopovačka po statku
Napínavá hra, kdy musí děti v jednotlivých týmech najít za pomoci zadání, důvtipu, obratnosti a různých pomůcek
v areálu statku indicie, které je po vyluštění dovedou k pokladu.
Parkur s „koněm“
Děti si vyrobí svého koně z kartonu a klacku a přeskáčou s ním překážky v kolbišti. Nejrychlejší vyhrává. Toto
odpoledne se poté jezdí na skutečných koních.
Land art a výroba triček
Při této výtvarné metodě se používají jakékoliv přírodní materiály, které si děti během dne samy zvolí a nasbírají.
Skládají je poté do obrazců a 3D modelů různých tvarů a velikostí. Na závěr táboru si děti namalují vlastní trička.

www.cernaovce.cz

