PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V SAFIRCE 2022
Organizace: Letní skupinky příměstského tábora budou kapacitně pro 16 dětí s 2 učiteli.
Na táborech pro starší děti a tábory se speciálním programem dle počtu dětí 3 učitelé.
Týdenní programy, každodenně od 7:00 do 17:00.
Strava a pitný režim na celý den zajištěn školní jídelnou.
Režim dne:
7:00 – 8:30 : příchod dětí, hra dle vlastního přání dětí, nachystané aktivity k tématu
9:00 – seznamovací hry, příběhy, motivace ke hrám, svačina
10 – 12h. hry venku na hřišti a v lese
12h – oběd
12:30 – 14:30 spánek či odpočinkové činnosti
15h - svačina, pohybové hry na hřišti a na terase, hra dle vlastního přání dětí, tvůrčí bloky, odchod
dětí domů
Poslední odchody dětí nejpozději v 16:50. Jeden den v týdnu plánujeme delší výlet.
Každý týden je inspirován příběhem či tématem. Hry a aktivity celého týdne na sebe navazují
a poslední den vrcholí objevem, vítězstvím či pokladem. Dle počasí budeme trávit co nejvíce času
venku: na terásce, na hřišti školky či v lese. Jako klidové aktivity budou zařazeny tvůrčí aktivity,
kde si děti budou moci každý den něco vyrobit, vymodelovat či upéci.
V rámci anglické třídy probíhá také intenzivní výuka angličtiny při každodenních činnostech.
S sebou: věci na převlečení a na ven, pevná obuv do lesa, věci do deště (pláštěnka a gumáky),
baťůžek s plnou lahví na pití (každý den), čepici, případně brýle. Ráno, prosíme, děti ošetřete
krémem proti slunci a repelentem.
Program:
ČERVENEC
11.-15.7. PRAVĚK
AJ třída 2.800.18.-22.7. INDIÁNI
AJ třída 2.800.25.-29.7. LESNÍ SKŘÍTCI AJ třída 2.800.-

Z třída 2.400,CZ třída 2.400,- Logopedický 3.400,-*
CZ třída 2.400.-

SRPEN
01.-05.8. MASTERCHEF
AJ třída 2.800.- CZ třída 2.400.08.-12.8. TVOŘIVÝ SVĚT LEGA AJ třída 2.800.- CZ třída 2.400.15.-19.8. KRÁLOVSTVÍ ZVÍŘAT AJ třída 2.800.- CZ třída 2.400.*téma tábora se může lišit

Oční 3.600.-*
S angličtinou 3.000.-*
Tvořivý výtvarný 3.000*

Přihlášky:
Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na email leto@safirka.cz do 30.04.2022
Platba: účet č. 7623360207/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s.
Variabilní symbol : děti ze Safirky – váš běžný variabilní symbol; ostatní děti – datum narození
ve tvaru DDMMRRRR. Pro snazší identifikaci platby, prosím napište do poznámky jméno dítěte
a týdny, ve kterých bude dítě tábor navštěvovat.
Před nástupem na tábor je nutné odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – vydá
váš dětský lékař – platnost 2 roky (toto prohlášení neodevzdávají děti, které ve školním roce
2021/2022 navštěvují Safirku).
V den nástupu dítěte na příměstský tábor odevzdejte následující dokumentaci: kopii průkazky
zdravotní pojišťovny, prohlášení o bezinfekčnosti s aktuálním datem.

