Hledáte příměstský tábor, který je konstruktivní, poutavý a zábavný?
To a ještě mnohem více FasTrack®Camps nabízí dětem ve věku 3-12 let. V rámci našeho
zábavného interaktivního dobrodružství budeme děti rozvíjet v programu, který je
sestaven ve spolupráci s vědci. Využijte "Okno příležitostí", ve kterém se vaše dítě
nachází!
FasTrack®Camps představují pro děti často první zkušenosti s příměstskými tábory.
Soustředíme se na to, aby se děti po celou dobu dobře bavili a zároveň měli příležitost
objevovat svět kosmonautů, lékařů, paleontologů nebo cestovatelů. Každý den je plný
energických, interaktivních a vzrušujících aktivit, které rozvíjí FasTrack® Advantages, jež
jsou zásadní pro úspěch v 21. století. Studenti tráví každý den několik hodin tvorbou,
pohybem, diskuzí a experimenty, a proto jsou pro ně kempy celoživotním zážitkem a řada
z nich k nám pak chodí celý rok nebo se přihlásí příští tábor.




Postaráme se o vaše děti každý den od 8.00 do 18.00 h.
Individuální přístup zajistí skupinky 4 až 8 dětí (ve věku 3-8 let)
Rodiče zjistí, že FasTrack®Camps je místo pro jejich děti.
1. 7. – 5. 7.
8. 7. – 12. 7.
15. 7. – 19. 7.
22. 7. – 26. 7.
29. 7. – 2. 8.
5. 8. – 9. 8.
12. 8. – 16. 8.
19. 8. – 23. 8.
26. 8. – 30. 8.

Mladí vědci
Letem světem I
Lidské tělo
Vesmír
Letem světem II
Mladí vědci
Umělecký ateliér
Lidské tělo
Objevujeme svět
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Logika a programování (8-12 let)
Ready, Set, Travel I I (v AJ)
Letem světem I
Lidské tělo
Vesmír
Letem světem II
Věda hrou (7-10 let)
Vesmír

Lidské tělo
Vaše dítě bude zkoumat různé části těla (kostru, dýchací, trávicí,
oběhový a nervový systém), objevovat lidskou anatomii a zároveň se
učit, jak si vytvořit zdravé návyky. Během týdne se FasTracKids
seznámí také se zdravotnickou technologií a odbourají strach
z návštěvy lékaře.
Letem světem I
Nechte své dítě rozvíjet jeho fantazii při cestování do různých zemí světa.
V rámci návštěvy Číny si vyzkoušíme jíst hůlkami, vyrobíme si draka a
zahrajeme si na oslavu Čínského Nového roku. V Austrálii se naučíme hrát na
didgeridoo a možná se zajdeme vykoupat do mořské vody. Uvaříme si
mexické jídlo, v Indii .... V závěru týdne nás čeká společná návštěva
FasTrack Mezinárodní Expo.

Letem světem II nebo Ready, Set, Travel II (v AJ)
- Vítáme Vás na palubě Supersonic !
Naše Azorka a vy FasTracKids objevitelé poletíte na úžasná místa
ve světě. Navštívíte Itálii, Brazílii, Egypt a USA. Poznáte slavné
památky, jako např. římské Koloseum, šikmou věž v Pise, ... ,
ochutnáte zajímavá jídla a naučíte se nové hry.
Vesmír - "FasTronauti" si nejprve vyrobí skafandry
a raketu, aby se mohli pohybovat, cvičit a pracovat v prostoru jako praví
astronauti z NASA. Během cesty dalekým vesmírem se seznámí s řadou
planet a souhvězdí. Na základě svých zkušeností z návštěvy v planetáriu si
sestaví vlastní model sluneční soustavy. Na konci týdne navštívíte
FasTracKids vesmírnou stanici.
Mladí vědci - Paleontolog Dr. Dino provede FasTracKids vědce světem
pravěkých ještěrů a seznámí nás se svým kamarádem, létajícím ještěrem,
Terrencem. Vypravíme se DinoParku. Nenechte si ujít páteční návštěvu
ve FasTracKids dinosauřím muzeu, kde děti představí své projekty.
Umělecký ateliér - Přidejte se k Anně Paule ve FasTrack uměleckém
ateliéru a nechte se inspirovat k vlastní tvorbě díly slavných umělců jako je
Vincent van Gogh, Matisse nebo Picasso! Studenti si nakreslí svůj vlastní
komiks, na učící stanici se seznámí s digitálním uměním a vytvoří několik
soch a ilustrací.
Objevujeme svět - FasTracKids čeká vyřešit řadu otázek o naší planetě
a vesmíru zatímco budou provádět řadu zajímavých experimentů, v rámci
kterých se např. naučí o atomech, molekulách a sněhových vločkách.
Děti se seznámí s klasickými uměleckými díly a zapojí svou fantazii při
tvoření moderního umění.
Věda hrou (pro děti 7-10 let) - FasTracKids vědci školou povinní budou
zkoumat a experimentovat s vodou, technologiemi, molekulami, magnety,
rostlinami, .... Své kritické myšlení si budou procvičovat na hypotézách, které
si následně ověří řadou praktických pokusů.
Logika a programování (pro děti 8-12 let) - Školáci si vyzkouší
vlastní animační tvorbu. Budeme pracovat na týmových i individuálních
projektech a hravou formou je přivedeme k vlastnímu programování.
Venkovní aktivity zaměříme na logické hry. Rozvineme prezentační
dovednosti, týmovou spolupráci, kritické myšlení, ...
Na začátku a na závěr týdne dostanete písemná shrnutí, co děti čeká a co se dozvěděly.
V pátek nás čeká malá besídka. Neveřejná videa z kempu zpřístupníme rodičům na YouTube.
Cena kempu: celodenní kemp ...
Kč 4.200/týden
půldenní kemp ....
Kč 2.500/týden (bez oběda)
1 celý den ...........
Kč 1.250,Minimální účast je 1 celý den. Počet dnů můžete kombinovat dle potřeby.

V ceně kempu jsou zahrnuty zdravé svačinky, vynikající oběd, pitný režim,
materiály na kreativní činnost, zážitková videa, tematické přehledy, ...

Místo si rezervujte, co možná nejdříve osobně, telefonicky, emailem nebo přes náš kontaktní
formulář. Fotky z minulých ročníků naleznete na našem Facebooku.

Těšíme se na vás ve FasTracKids centru rozvoje v Dejvicích.
Václavkova 10
Dejvice
160 00 Praha 6

+420 - 730 802 507
Praha6@FasTracKids.cz
https://fastrackids.cz/praha6/

V případě zájmu více rodičů pro vás rádi připravíme i speciální či firemní tábor .

