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Pondelok 

Téma dňa: Liečivá sila prírody 

  

Program 
V tento deň sa spolu s deťmi navzájom zoznámime prostredníctvom veselých 

zoznamovacích hier v prírode v Hideparku. Preskúmame okolie nášho 

hideparkového eko kempu. Bude to taká malá zážitková výprava za poznaním. 
Zasadíme a vyzdobíme si vlastné mini záhradky a kvetináče, ktoré budeme celý 

týždeň pozorovať. Zahráme si improvizované divadlo o liečivej sile prírody 

a záhrad. Vyrobíme semienkové bomby. Bylinková pátračka v záhrade nás 
privedie k malému prekvapeniu   

 

 
Utrok 

Téma dňa: Včelí svet 

 

Program 
V ranných tv  orivých dieľňach si vyrobíme včelie šperky, dekorácie, svietidlá, 

včielky. Všetko s použitím včelích produktov. Bylinkové vrecká budú plné 

medonnosných a pre včely lákavých rastlín. Včela Gertrúda nám príde 
porozprávať na čo všetko sú včely užitočné, prečo ich chrániť a aký je ich život. 

Vo vedeckej dielni si vyrobíme a zaexperimentujeme pri výrobe prírodnej včelej 

kozmetiky a medových elixírov. 
Počas výpravy budeme zbierať a pozorovať medonosné rastliny a hľadať ďalšie 

bezstavovce, ktoré budeme následne skúmať. Cesta bude plná indícií, ktorá 

nás privedie k včeliemu cieľu. Pripravíme si medový piknik.  
 

Streda – štátny sviatok 

 

Štvrtok 
Téma dňa: Voda 

 

Program 
V rannej staviteľskej dielni budeme stavať a vymýšľať rôzne napájadla pre 

hmyz a rôzne užitočné or  ganizmy v prírodnej záhrade. Budeme navrhovať 

výstavbu a výsadbu skutočného jazierka, ktoré vytvoríme v komunitnej záhrade 
KOZA. 

S kvapkou Johannou sa porozprávame o význame vody a jej liečivej sile. Vo 

vedeckej dielni budú prebiehať experimenty s vodou.  Na vodnej výprave si 
pobalíme všetky sieťky, nádoby, nástroje a pôjdeme skúmať život vo vode. 

Popoludní v kreatívnej dielni budú prebiehať hrátky a šantenie s vodou 

a tvorba vodných obrazov.  

 



Piatok 

Téma dňa: Hľadanie pokladu kráľa lesa 
 

Program 

V rannej grafickej a v tvorivej dielni si vyrobíme mapy, ktoré nás privedú 
k pokladu. Vytvoríme vlastné kompasy a ďalekohľady. 

Povieme si o orientácií v prírode pomocou hviezd, machu, slnka a kompasu. 

Počas turistickej výpravy budeme hľadať poklad Kráľa lesa a spoznávať život 

v lese a jeho obyvateľov. Popoludnie bude prebihať v divadelenje dielni tvorba 
prírodných kostýmov. V staviteľskej dielni sa budú pripravovať veci a nástroje 

na opekačku, ktorá bude súčasťou narodeninovej párty našej táboráčky 

Dianky. 

 
 

 

 
Každý deň bude poprepletaný pohybovými hrami, voľnými hrami, pozorovaním 

prírody, hrami zameranými na rozvoj všetkých zmyslov, spoluprácu a fantázie. 

Deti sa budú podieľať na tvorbe programu, plánovaní výprav mimo základný 
tábor a samozrejme budú kuchtiť pri každej príležitosti. Počas celého týždňa 

budeme budovať jednu spoločnú stavbu-bunker, ktorého výstavbu spoločne 

naplánujeme a v piatok slávnostne otvoríme  Deti si budú vyrábať rôzne 
nástroje, veci, dekorácie a pod. 

 

 

Keďže s deťmi budeme každé ráno debatovať o programe, želaniach, nápadoch, 
tak zmena programu je vyhradená  Samozrejme zmeny v programe môže 

spôsobovať i počasie. 

 


