
Jarný tábor  - Zábavy, pohybu a zdravia 

PROGRAM 

PONDELOK – 24.2.2020 JUMPINGÁČIK 

Denný tábor zameraný na: 

 rozvoj pohybových schopností, rytmiku, stabilitu, koordináciu  

 zvýšenie flexibility, správne držanie tela a koordináciu 

 dychové a strečingové cvičenia 

 relaxačné aktivity 

 tvorbu výživového plánu 

 workshopy /kvízy/ zdravej výživy 

 nápady na zdravé recepty /príprava cereálnych sušienok/ 

 

Program dňa: 

8.00 – 9.00 zraz detí, oboznámenie sa s programom dňa 

9.00 – 11.00 športové aktivity 

11.00 – 12.30 zdravá výživa /workshopy, kvízy/ 

12.30 – 13.30 obed, relax 

13.30 16.00 zdravé recepty, príprava cereálnych sušienok 

 

UTOROK: - 25.2.2020 

Tento deň budeme športovými aktivitami u detí rozvíjať  ich zdravý telesný vývoj, zvyšovať 

ich silu a kondíciu, ako aj  ich pozitívne charakterové vlastnosti.  

U deti budeme podporovať  vytrvalosť, vôľu, húževnatosť, disciplínu, ich vzájomnú 

spoluprácu a komunikáciu  v skupine, sebahodnotenie a vytváranie kladného vzťahu k sebe 

navzájom. Deti budú trénovať kroky a útoky historického šermu, správnu techniku 

lukostreľby a streľby z kuše, budú musieť zvládnuť prekážkovú dráhu v časovom limite 

a zahrajú si rytiersku hru – Boj o vlajky.  

Tento deň deti  tiež absolvujú   turistickú vychádzku na Ranč u Edyho, kde si  zajazdia na 

koníkoch.  

Program dňa: 

8.00 – 9.00   Privítanie detí, oboznámenie s programom, zoznamovacie aktivity 

9.00 – 10.00  Spoznávanie histórie  rytierov 

10.00 –  10.30  Odchod na Ranč u Edyho  

10.30 – 12.30  Jazda na koníkoch        

12.30 – 13.30  Obed, relax 



13.30 –15.30   Trénovanie historického šermu, streľba z luku a kuše, rytierska dráha    

                           a rytierska hra - Boj o vlajky 

15.30 –             Vyhodnotenie aktivít počas dňa, odovzdávanie detí rodičom 

STREDA -  26.2.2020 

Tento deň je zameraný na športové aktivity, tvorivú dielňu a súťaže v holandskom biliarde, 

kalčete, stolnom tenise a vzdušnom hokeji. Deti budú súťažiť v gymnastických 

choreografiách a súťažiach v herni, začo budú získavať body. Súťažiaci s najvyšším počtom 

získaných bodov budú odmenení.  Osobitne bude hodnotená tvorivá dielňa, v ktorej budú mať 

deti za úlohu nakresliť ľubovoľný druh športu alebo športovca. Poplatok za dieťa zo ZÚ je 8 

eur/ deň. Ostatní 10 eur/deň. 

Program dňa: 

8.00 – 9.00   Privítanie detí, oboznámenie s programom, zoznamovacie aktivity 

9.00 – 10.00  Spoznávanie histórie športov 

10.00 –  11.00  Gymnastická súťaž          

11.00 – 12.30  Súťaže v herni 

12.30 – 13.30  Obed, relax 

13.30 –15.30   Pokračovanie súťaží v herni, TD – ľubovoľný šport, športovec 

15.30 –             Vyhodnotenie aktivít počas dňa, odovzdávanie detí rodičom 

 

ŠTVRTOK– 27.2.2020 FLORBAL 

Pri florbalovom tréningu budeme používať niekoľkých pohybových hier počas jednej 

tréningovej jednotky. Pomocou pohybových hier dokážeme zdokonaľovať rôzne ako útočné 

tak aj obranné herné činnosti jednotlivca. Veľkou prednosťou týchto pohybových hier je ich 

emocionálnosť, príťažlivosť ako aj mobilizačná schopnosť. Pri hrách sa dá regulovať tempo, 

ako aj intenzita pohybov a je potreba prejaviť osobnú iniciatívu a vôľové vlastnosti. Pomocou 

rôznych pohybových hier dokážeme rozvíjať napríklad kondičné alebo koordinačné 

schopnosti. 

Denný tábor zameraný na: 

 

 na získanie pohybových, športových, koordinačných a kondičných schopností,   

 dychové a strečingové cvičenia 

 oboznámenie sa s pravidlami florbalu, zápasy 

 tvorivé dielne -  klauniáda, výroba masiek na karneval 

 

Program dňa: 

8.00 – 9.00 zraz detí, oboznámenie sa s programom dňa 



9.00 – 11.00 pravidlá hier, športové aktivity 

11.00 – 12.30 zápasy vo florbale 

12.30 – 13.30 obed, relax 

13.30 16.00 tvorivé dielne - klauniáda 

 

PIATOK– 28.2.2020 

 OLYMPIÁDA V NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH AKTIVITÁCH  

Cieľom Športovej olympiády detí je rozvíjať ich pohybové schopnosti, rýchlosť a vytrvalosť. 

Vzbudiť u detí záujem o športovú činnosť, ktorá je pre zdravý vývin mladého človeka veľmi 

dôležitá. Netradičnými športovými aktivitami budeme u detí rozvíjať ich zdravý telesný 

vývoj, zvyšovať ich silu a kondíciu.  

Denný tábor zameraný na: 

 

 na získanie vedomostí a zručností v netradičných športoch aktivitách – petang, 

spikeball, mini hadzána 

 pohybových schopností, rýchlosť  a vytrvalosť 

 oboznámenie sa s pravidlami netradičných športov 

 olympiáda netradičných športov 

 tvorivé dielne -  klauniáda, karneval 

 

Program dňa: 

8.00 – 9.00 zraz detí, oboznámenie sa s programom dňa 

9.00 – 11.00 pravidlá hier, športové aktivity 

11.00 – 12.30 olympiáda v netradičných športov 

12.30 – 13.30 obed, relax 

13.30 16.00 tvorivé dielne - klauniáda 

 

 

 


