AFRIKA
TÁBOR VESELÉ SPOLEČNOSTI V SUCHÉM DOLE
KRKONOŠE, 28. 7. – 3. 8. 2012

VÝROBA PLAKÁTU AFRIKY – Na připravenou
mapu Afriky jsme každý večer dolepovali barevné
obrázky z tématu dne, až vznikla jakási velká
koláž.

TUAREGOVÉ – KOČOVNÍCI POUŠTÍ – úvodní
povídání s obrázky z knížky Pouště; zvířata a lidé
pouště, divadlo o putování pouští s přepadením
karavany, výroba palem ze špejlí a barevného
papíru, hloubení studny a sázení palem v oáze,
nošení vody lžícemi
+ batikování triček
+ odpolední pouť rodin ke kapličce svaté Anny
v Temném dole

PRADÁVNÉ KULTURY – STARÝ EGYPT – povídání o starém
Egyptě s knížkou Svět starého Egypta, dopolední bojovka
O Tutanchamonův poklad (postavte loď, pyramidu, slunce,
vyluštění hieroglyfů - zpráva o pokladu), odpolední
prozkoumání „pyramidy“ – návštěva Vápenky v Horních
Albeřicích.

ZDE JSOU LVI – SAVANA – vyprávění
o zvířatech Afriky s obrázky z časopisu
Afrika, celodenní výprava na hranice
s Polskem, po cestě hra Zmapování
neznámého území – po skupinkách projití
úseku, ve kterém jsou lvi a jiná zvířata
africké savany (obrázky), uspávání
nosorožců – hod šipkami do balíků sena.

DEN
ČERNOUŠKŮ
–
rozcvička
s černouškem, výroba sukýnek a převlečení
za černoušky – pomalování těla na černo,
výroba oštěpů, lov oběda (konzervy),
tancování a zpívání, stavba černošské vesnice
a chůze do vesnice poslepu s doprovodem
kamaráda.

VÝSTUP NA HORU KILIMANŽÁRO –
celodenní výlet na nejvyšší bod v okolí –
Dvorský les, po cestě lvi, poslední úsek
výstupu všichni navázáni na jednom laně,
vrcholová
pokladovka,
cestou
zpět
pozorování a stopování antilop, večerní oheň.

KDO JE PÁNEM DŽUNGLE- závěrečný program.
Výroba masek z papírových talířů, bojovka Projdi
džunglí, získej pět lvích zubů a poznej tajemství
(u papouška - louskání ořechů, u žabky - nošení vody,
u motýla - ochutnávání tropického ovoce poslepu,
u opic lezení na strom, ve vesnici domorodců –
písnička: Kdo je Pánem džungle).

Africký tábor byl zakončením celoroční
hry Cesta kolem světa, ve které se děti
seznamovaly se zvláštnostmi různých zemí.

