LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V ANGLICKÉM JAZYCE!!!
Interaktivní týdenní anglické programy pro děti od 3 do 6 let, zahrnující zajímavé výlety,
kreativní tvoření a venkovní aktivity!
9.7.-13.7.
POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY
Atletika – královna sportů, týmové sporty pod taktovkou profesionálů
Rychleji, výše, silněji!
Výroba olympijské vlajky
BB olympiáda – aneb z Olympie do Bumble bee

MALÉ HUDEBNÍ ŘÁDĚNÍ

16.7.-20.7.
ZÁHADY A HLAVOLAMY
Nejdůležitější vynálezy všech dob, cestování časem
Jak dostat ježka z klece?
Neuvěřitelné záhady světa
Škola mladých detektivů – snímání otisků, zkoumání důkazů
23.7.-27.7.
NA JARMARKU
Krása lidových tradic, folklóru a řemesla
vyrobíme. Na závěr nás čeká soutěž ,,Bumble Bee hledá superstar!“ 
Kreativní dílny s přírodními materiály – pletení ze slámy, výroba svíček ze včelího vosku
,,Malovaný džbánku“…malování na keramiku
Výlet do Šestajovic – výroba voskových pastelek aneb jak se vyrábí moje oblíbená voskovka
30.7.-3.8.
NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
Indián anebo kovboj?
Napříč prérií
Lasování, country tanec, totem náčelníka a indiánská malba
Ulov si svého bizona a výprava za Indiány do westernového městečka
6.8.-10.8.
LeSnění a zvuky ZeMě
Příroda všemi smysly; hudbou rozezníme celý les
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fyziky a chemie. Zábavné pokusy – gravitace, magnetismus.
13.8.-17.8.
OD ZRNÍČKA KE CHLEBU
Cesta chleba z pole až na náš stůl
Sázení obilí; Vezmi cep, pojď na mlat!
Tradiční ruční výroba chlebových placek
,,Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko!“
naučíme
o životě
v lese.
20.8.-24.8.se spoustu informací
DIVADELNÍ
AKADEMIE
...aneb před oponou za oponou nikdo nesmí stát – všichni budeme hrát!
Kostýmy, masky, divadlo, herci…
Dobrodruřství na jevišti s opravdovými umělci; přehlídka talentů
Návštěva festivalu nového cirkusu a divadla; oživlé loutky a maňásci
diplomy. LÉTO
2018

Otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00!
CENA ZA TÝDEN: 3.600, - + 21% DPH
15% sleva pro sourozence
Více o našich letních příměstských táborech na tel. 724 344 040
či e-mailu: director@bumblebee.cz

COME AND JOIN OUR
SUMMER PROGRAM
IN ENGLISH!
Interactive weekly program for children 3 - 6 years, including interesting trips, creative
crafts and outdoor activities!
9.7.-13.7.
UNDER THE OLYMPIC RINGS
Learn athletic team sports with a professional coach
Be faster, higher, stronger!
Olympic flag craft
BB Olympics
16.7.-20.7.
MYSTERIES AND BRAIN TEASERS
The most important inventions of all time; Time travel
How to safely get a hedgehog out of a cage?
Incredible mysteries of the world
School of young detectives – taking fingerprints, examining evidence
23.7.-27.7.
AT THE CRAFT FAIR
Traditions, folklore and crafts
Creative workshops with natural materials on how to make beewax candles, straw
knitting, painting ceramics, etc.
A field trip to Šestajovice- making wax crayons and a tutorial on how to make your
favourite color wax crayon
30.7.-3.8.
THE WILD WEST
Cowboys and Indians
The American journey to the prairies
Learn tricks with lasso, country dancing, bison hunting , a totem and Indian painting
Visit the Native Americans and their culture
6.8.-10.8.
SOUNDS AND ECHOES OF NATURE
Discover nature with all senses
Recreate forest music by listening to the sounds of nature and one another
Forest music therapy in nature
Take a trip on the bird path to the Czech forest with an ornithologist
13.8-17.8.
FROM A SEED TO THE BREAD
Understanding how bread is made from the farm to the table
Planting grains; Thresing the grain
Workshop on how to make traditional hand made breads
A story about the chicken and the grain
20.8.-24.8.
THEATER ACADEMY
Costumes, masks, theater, acting, etc.
Adventures on the stage with real actors; Talent show
Visit to the New Circus and Theater Festival; Bringing puppets to life
SUMMER

2018

All in Prague 6 Monday to Friday from 8 – 4 p.m.!
WEEKLY PRICE: 3.600, - CZK + 21% DPH
15% Discount for siblings
For more information, please contact our director on 724 344 040
or e-mail director@bumblebee.cz

