Zoo tábory s Klikou - Zkoumej, tvoř a objevuj! (6-11 let) / cena 2 700 Kč
termíny: 11. - 15. 7. / 18. - 22. 7. / 1. - 5. 8. / 15. - 19. 8. / 22. - 26. 8. 2022
Program tábora se odehrává v Liberecké Zoologické zahradě. Děti si kromě
her a společných radovánek užijí ZOO každý den. Letos je táborový program
propojený celotáborovou hrou ... a více se nechte překvapit!

Netábory s Klikou - Rozhýbem i stromy v lese! (7-12 let)
termíny: 25. - 29 .7. / 8. - 12. 8. / 15. - 19. 8. 2022 / cena 2 700 Kč
V rámci Netábora mají děti možnost vybrat si, čemu se chtějí věnovat,
čím se chtějí zabývat, co budou společně během tábora dělat. Letos se zaměříme na
pohybové aktivity a pobyt venku v přírodě ...

Netábory pro předškoláky - V náruči paní Láryfáry ... (3-6 let)
termíny: 25. - 29 .7. / 8. - 12. 8. / 15. - 19. 8. 2022 / cena 2 700 Kč
Letní Klika nabízí i prostor nejmenším dětem a to ve věku od 3 do 6 let.
V rámci táborového programu si děti užijí tvoření, pohybové aktivity, zpívání,
hraní si i kuchtění a to pod vedením zkušených pedagogů ...

Výtvarný tábor - Z jeskyně do Galerie ... (3-6 a 7-12 let)
termín: 11. - 15. 7. 2022 / cena 2 800 Kč
Společně se vydáme na cestu výtvarného umění od počátku věků až po
současnost. Program je sestaven z různých výtvarně a esteticky zaměřených
činností, ale i pohybových a hravých aktivit uvnitř i venku.

PŘEKVAPENÍ ve spolupráci ...
termín: 11. - 15. 7. 2022
INFORMACE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME!

Vařící tábor - V kuchyni voňavo ... (7-12 let)
termín: 18. - 22. 7. 2022 / cena 2 800 Kč
Vařící tábor určený všem, které zkrátka vaření baví. Jaké to je
upéct chleba? Co se děje s jídlem v našem těle? Proč prdím?
I to se mohou děti dozvědět v rámci táborového programu
spojeného s vařením ...
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PŘEKVAPENÍ ve spolupráci ...
termín: 18. - 22. 7. 2022
INFORMACE PRO VÁS PŘIPRAVUJEME!

Letní pobyt - Času naproti ... (6-12 let)
termín: sobota 30. 7. - neděle 7. 8. 2022 / cena 3 800 Kč
Devět dní plných dobrodružství! Společné zážitky, společné
vzpomínky! Hraní, pobyt venku, výlety do okolí, tvoření, sportování
i zpívání s kytarou - to je letní pobyt s Klikou propojený prožitkovou hrou.

Léto

s Klikou

Divadelní tábor - Hrajeme si s divadlem ... (6-12 let)
termín: 15. - 19. 8. 2022 / cena 2 800 Kč
Dramaticky zaměřený tábor plný her a hraní si. Jaké je být někým jiným?
Jak se cítí ostatní? Jak jdu slyšet? To vše si na vlastní tělo vyzkouší děti
skrze dramatické hry a činnosti.
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Technický tábor - Vdechni život stavebnici (8-13 let)
termín: 15. - 19. 8. 2022 / cena 2 800 Kč
Mechanika, robotika, fyzika .. pro někoho španělská ves, ale pro zvědavce?
Zábava a poznání! Ano, tábor určený všem technikům a robotikům - děti si
během tábora vyzkouší nejrůznější konstruování a programování.

Rukodělný tábor - Holčičiny (7-12 let)
termín: 15. - 19. 8. 2022 / cena 2 800 Kč
Po letech se vracíme k tématu rukodělného tvoření pro malé i velké slečny.
Šití, pletení, háčkovaní, drhání, plstění a další kreativní techniky pro šikovné
ruce! Pojďte oživit společně s babičkami a tetičkami techniky, které už málo
kdo umí a tvořit si jen tak pro radost ...

více informací
od 1. února 2022 na webu
www.motyckovicklika.cz

