
PRO RODIČE

Připravili jsme pro vaše děti Jarní tábor do kapsy Fantastická zvířata a kde je najít. Můžete jej
absolvovat v bytě, v domě, na chatě, zkrátka kdekoli.
Tábor obsahuje pět úkolů, jeden na každý den (můžete je splnit i rychleji, ale je nutná příprava
předem). Je potřeba vaši pomoci např.  u rozmístění indicií,  poskytnutí  surovin do lektvaru a u
malých dětí se čtením vzkazů a úkolů, ale jinak je vše pro vás připraveno v obálkách. Obálky vždy
obsahují instrukce pro rodiče (ty si prosím přečtěte předem, ať víte, co je potřeba připravit a kdy
přesně dát dětem vzkazy), vzkazy pro děti a pomůcky k naplnění úkolu.

Co je potřeba, abyste měli doma
pastelky (fixi)
tvrdý papír
lepidlo
větvička na hůlku
provázek
nůžky
ozdoby na hůlku (není nutné)
malá sladká či jiná odměna (není nutné)
nějaký materiál na vytvoření figurky hada (lego, plastelína, sníh, papír či cokoli jiného, zkrátka, co
bude dítě chtít) – vyhazovat se to nebude
na lektvar: sklenice, něco na zamíchání, voda, nějaký džus (doporučuji ananasový, ale může být
jakýkoli jiný ovocný), mléko, cukr, sůl
odměna za úspěšné absolvování tábora (není nutné)

Všechny ostatní potřebné věci, budete mít přiloženy v obálkách.

Doufáme, že se vašemu dítěti i vám bude náš tábor „do kapsy“ líbit a užijete si ho. Budeme rádi za
zpětnou  vazbu  a  za  fotky  z  průběhu  tábora.  To  můžete  posílat  na  e-mail
mozaika.skalova@seznam.cz nebo  sdílet  na  našich  facebookových  stránkách
https://www.facebook.com/CentrumVolnehoCasuMozaikaKlimkovice. 

PRO DĚTI

Jsme kouzelnická výprava z Odboru pro dohled nad kouzelnými tvory Ministerstva kouzel v  Anglii
a do České republiky jsme přivezli různé kouzelné tvory, abychom vám je mohli ukázat a něco vám
o nich povědět.  Máme také v úmyslu pár z nich vypustit  do volné přírody. Některá zvířata ale
bohužel po příjezdu utekla. 
Pomůžeš nám je všechny najít a vrátit do jejich domova? Pozor, někteří tvorové jsou nebezpeční,
takže buď opatrný!
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