Lokalita:

statek Černá ovce, Plzeň – Roudná

Téma:

vše o koních a výuka jízdy

Takhle asi ne……

Termín:

Patřím mezi vás?

5. – 9. červenec

2. – 6. srpen

12. – 16. červenec

9. – 13. srpen

19. – 23. červenec

16. – 20. srpen

26. - 30. červenec

23. – 27. srpen

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

dopoledne naplní teorie a praktické ukázky, do kterých se děti aktivně zapojují

•

odpoledne se věnujeme intenzivní výuce jízdy na koních v kruhové či pískové jízdárně
v areálu statku a chodíme i na vyjížďky po okolí

•

učíme na pony i velkých koních

•

cílem táboru je poznání co je kůň za zvíře, jak se k němu máme správně chovat, jak s ním
manipulovat, jak o něj pečovat, jak jej správně krmit a co vše obnáší vlastnictví koně = že
kůň není jen na ježdění

Nemám jíst spíš tohle?
Maximální počet dětí:

15

Minimální počet dětí:

5

Doporučený věk:

6-15 let

Dozor:

odborný lektor a lektorky z jezdecké školy v Černé ovci
při výuce jízdy je 1 lektorka pro 3 děti; jezdíme na pěti koních

Strava:

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

Cena za den:

700 Kč

Jak se přihlásit:

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

Program připravila:

Bc. Adéla Čechová, zootechnička a chovatelka zvířat, selka na statku Černá ovce

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.

Co všechno se u nás vaše děti naučí a dozvědí?
Děti se naučí koně vodit, uvazovat, čistit, uzdit a sedlat. Naučí se základům práce ze země a pochopí její důležitost.
Jezdecký výcvik je přizpůsoben dětem podle jejich zdatnosti a věku. Kromě klasické jízdy na koni se věnujeme
základům voltiže - na lonži děti učíme rovnováze na hřbetu koně pomocí základních gymnastických cviků.
Z dopoledních programů vybíráme tyto ukázkové lekce (každý den je složený ze 3-4 lekcí)
TEORIE: Proč lidé vlastní koně a k čemu je využívají
PRAXE: Základní bezpečná manipulace s koněm – rozejít se, zastavit, otočit…
T: Jaké jsou možnosti ustájení koně, jeho výhody a nevýhody
P: Názorné ukázky ustájení našich koní. Každodenní péče o box = děti použijí vidle, lopaty a košťata.
T: Jak přemýšlí kůň, základy etologie, vysvětlení hierarchie ve stádě
P: Pozorování koní ve výběhu. Práce ze země s koněm na ohlávce.
T: Čím vším se krmí (a nekrmí) koně
P: Návštěva skladu s krmivy, kde si je děti prohlédnou, osahají a mohou sestavit a připravit krmnou dávku.
T: V čem všem je možné s koněm soutěžit - typy sportů
P: Ukázka práce s koněm na jízdárně, ukázka překážek, měření tepů koně.
T: Jak se přepravuje kůň a jak se nakládá
P: Ukázka přepravníku. Naložení koně – jak nedůvěřivému koni pomoci a čeho se vyvarovat.

www.cernaovce.cz

