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!
8.7.-12.7.
TÝDEN SPORTOVNÍCH VÝZEV
Známe všechny sporty? Fair play
Týden plný energie – posilování a fitness, tréninkový plán
Moderní provazochodci – balancování na lajně
Zrození sportovních šampiónů, Naši slavní sportovci ČR & slavní sportovci z BB

MALÉ HUDEBNÍ ŘÁDĚNÍ

15.7.-19.7.
TÝDEN PLNÝ ŘEMESEL
Naši
slavní sportovci
ČR & slavní sportovci z BB
Šperkařství,
tkaní, kovářství
Práce s ovčí vlnou a kůží
Vyrábíme doplňky do bytu
Návštěva keramické dílny aneb roztočíme hrnčířský kruh
22.7.-26.7.
PO STOPÁCH DINOSAURŮ
Záhada dinosauří stopy
vyrobíme. Na závěr nás čeká soutěž ,,Bumble Bee hledá superstar!“ 
Kdo hledá, ten nalézá…aneb staneme se paleontology
Co prozradil poslední dinosaurus; Apatosaurus: král mezi obry
Výlet do Dinoparku
29.7.-2.8.
ODVÁŽNÍ MOŘEPLAVCI aneb cesta Kryštofa Kolumba
Hledání ztracených pokladů
Cestování po moři a slavné lodě
Co potřebuje znát správný námořník?
Tajemství lodního deníku; Plavba lodí po Vltavě
5.8.-9.8.
DO TAJEMNÝCH HLUBIN…aneb není ryba jako ryba
Co se skrývá pod hladinou?
Výlet
do Šestajovic
– výroba
voskových
pastelek aneb jak se vyrábí moje oblíbená
Jak
vypadá
největší žralok
všech
dob
voskovka
Věda hravou formou – základy
Poznejte
s námi pestrý život v oceánu
fyziky anejvětšího
chemie. Zábavné
pokusy
– gravitace,
Návštěva
mořského
akvária
v ČR magnetismus.
Oceány plné plastů…aneb jak to změnit?!
Na ptačí stezce VÝTVARNÉ
– výlet za opeřenci
českých
lesů s ornitologem
12.8.-16.8.
HRÁTKY
NAPŘÍČ
KONTINENTY
Origami: papírové umění země vycházejícího slunce
Vytvoř si obraz s vůní dálek, pouští a tradičního australského umění
Kouzelná africká maska
Malování barevným pískem
19.8.-23.8.
ŠKOLA AKROBATŮ A KLAUNŮ
naučíme
se spoustu
informací
o životě v lese.
Jak
nás rozesměje
klaun
a co umí akrobat
Učíme se žonglovat, tanec s obručí
Bublinová show, Facepainting; Náštěva festivalu Letní Letná
LÉTO
2019

diplomy.

Otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00!
CENA ZA TÝDEN: 3.700, - + 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!
8.7.-12.7.
CHALLENGE SPORT´S WEEK
Do we know all sports? Fair play
Full Power Week - Fitness and building muscle, Training Plan
Modern tightrope walkers - balancing on the line
Where sport champions are born; Our famous Czech sportsmen & our BB sportsmen
15.7.-19.7.
WEEK OF TRADITIONAL CRAFTS
BB
Olympics
Handmade
jewelery, knitting and smithery
Working with sheep´s wool and real leather
We make decorations for the apartment
Visit a ceramic workshop – spin the pottery wheel!
22.7.-26.7.
IN THE FOOTSTEPS OF THE DINOSAURS
A mysterious dinosaur trail
Whoever is looking will find…we will become palaentologists
What revealed the last dinosaur; Apatosaurus: the king among giants
Trip to Dinopark
29.7.-2.8.
COURAGEOUS SAILORS…a sea trip with Christopher Columbus
Finding lost treasures
Travel on the sea by famous ships
What every sailor should know; The mystery of the log book
Cruise on the Vltava River
5.8.-9.8.
UNDER THE SEA…One fish, two fish, red fish, blue fish
What is hidden beneath the surface?
What is the biggest shark ever?
Let´s get to know colourful life in the ocean!
Visiting the largest marine aquarium in the Czech Republic
Oceans are full of plastic!...How we can fix it…?
12.8-16.8.
ART AROUND THE WORLD
Origami: paper art from the country of the rising sun
Create a picture with the scent of distances, desert and traditional Australian art
Magical African mask
Painting with colored sand
19.8.-23.8.
SCHOOL OF ACROBATS AND CLOWNS
How a clown makes us laugh and what a n acrobat can do
We learn to juggle, a dance with a hoop
Bubble show, Facepainting; Visit of the summer festival Letní Letná

SUMMER

2019

All in Prague 6 Monday to Friday from 8 – 4 p.m.!
WEEKLY PRICE: 3.700, - CZK + 21% DPH
15% Discount for siblings
For more information, please contact our director on 724 344 040
or e-mail director@bumblebee.cz

