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ZAŽIJ PLNO ZÁBAVY s PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY od Kids&Us! 

 
Aktivity Fun Week jsou vhodné pro děti ve věku od 3 do 10 let. Ve skupině může být 
na každého lektora/lektorku maximálně 10 studentů. Studenti jsou rozděleni do 
skupin podle věku, abychom co nejvíce využili interakce s vyučujícím. 
 

 

 

 
	

9. – 13. 7. 2018 DINOSAURS – Kids&Us Modřany 

Jsou ohromní, mají ostré zuby, drápy a řvou. Dinosauři jsou nebezpeční a mají 
vždycky velký hlad! Malé dinosauře Dippy chce mít ostré zoubky jako maminka a 
tatínek. Derrick je velký, modrý, přátelský dinosaurus, který rád plave a skotačí v 
lese.  
Pojďte se s nimi seznámit a zjistěte, co se stane, když se děsivý dinosaurus vydá do 
školy. 

 

 

 

TERMÍNY A TÉMATA: 
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16. - 20.7.2018 VIKINGS – Kids&Us Malešice 

Poznejte, že Vikingové nebyli zas až tak strašidelní. Během tohoto týdne představí 
malé děti myšce vikingskou loď a zažijí mnoho dobrodružství. Pomůžou myšce 
hledat zlatý šíp a podají pomocnou ruku Thorovi. Přidejte se k nám a plavte se s 
námi  po moři. 

 

 

6. – 10. 8. 2018 DINOSAURS – Kids&Us Nové Butovice 

Jsou ohromní, mají ostré zuby, drápy a řvou. Dinosauři jsou nebezpeční a mají 
vždycky velký hlad! Malé dinosauře Dippy chce mít ostré zoubky jako maminka a 
tatínek. Derrick je velký, modrý, přátelský dinosaurus, který rád plave a skotačí v 
lese.  
Pojďte se s nimi seznámit a zjistěte, co se stane, když se děsivý dinosaurus vydá do 
školy. 

 

13. – 17. 8. 2018 FAIRY TALES – Kids&Us Vršovice 

Bylo nebylo, jednoho dne malá dívenka jménem Jessie přemýšlela, zda jsou víly 
skutečné... a hádejte co? Oni opravdu existují! Tatínek Josie vyprávěl nejzábavnější 
příběhy a Penny a Peter se stali školními hrdiny, když porazili otravné obry a trolly! 
(No, možná to byli skuteční lidé, ale byli tak zlobiví jako obři a trolové!) Přidejte se 
k Jessie a užijte si tento Fun Week plný dobrodružství s angličtinou. 

 

20. – 25. 8. 2018 FAIR PLAY – Kids&Us Malešice 

Jaký předmět se používá po celém světě a to jak mladými, tak starými? Má mnoho 
využití, ale jen jeden celkový účel: ZÁBAVU! Víš co to je? Je to míč! Tři příběhy v 
letošním tématu Fun Week se budou zabývat příběhem míče a tím jak skáče a 
prochází naším životem. 
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Kouzelné aktivity v rámci akce Summer Fun Week zahrnují mnoho různých 
činností, které probíhají jen a pouze v angličtině. Aktivity jsou rozděleny do sedmi 
oblastí: 
  
1. Psychomotorické aktivity: budeme hrát hry, takže děti budou moci běhat, 
skákat a provádět řadu činností, které budují dobré vztahy a motivují k týmové 
práci. 
 
2. Divadelní workshop a představení: zahrajeme představení odpovídající různým 
věkovým skupinám dětí, kde využijeme písničky, pohyby a tance, které se týkají 
tématu akce Fun Week. Tato aktivita umožní dětem zapojovat kontextově slovní 
zásobu a výrazy, které se učí. Děti budou mít také možnost zahrát si samy různé 
postavy a na vlastní kůži prožívat jejich odvážná dobrodružství. 
 
3. Story time: podle našeho názoru je důležité používat k učení jazyka příběhy. 
Příběh, který jsme sestavili, je upravený podle věkových skupin a umožňuje výuku 
gramatických struktur, zvuků a slovní zásoby zábavnou, poutavou formou. V 
průběhu akce Fun Weeks vyprávět příběhy, učit se z nich a hrát je.  
 
4. Rukodělné práce: zabýváme se výtvarnými a kreativními prácemi. 

5. Trh: pořádáme trh, kde si mohou děti za zvláštní peníze a pomocí vhodných 
výrazů koupit snídani. Používají tak angličtinu v reálné situaci, což je důležité pro 
učení jazyka. 

 
6. Tematické písničky: tato aktivita je v rámci Fun Weeks nepochybně ta 
nejoblíbenější. Byli byste překvapení, kdybyste slyšeli svoje děti zpívat anglické 
písničky a viděli, že všem písničkám rozumějí a mají z představení radost. Tyto 
písničky jsou vytvořeny a složeny speciálně pro témata akce Fun Weeks a jsou 
přizpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám. 
 
7. Fun Book: děti dostanou pracovní sešit, který v průběhu týdne vyplňují. 
 

 

TERMÍNY A HARMONOGRAM 
Ter 
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Aktivity budou probíhat od 9:00 do 13:00, abychom rodičům časově usnadnili 
přivádění a vyzvedávání dětí, mohou děti přivádět od 8:30 – 9:00, vyzvedávat od 
13:00 do 13:30. 

 

 

3 800 Kč pro studenty Kids&Us / 4 200 Kč pro veřejnost  
(cena za 5 dní, včetně pracovních sešitů, pitného režimu a svačinky) 

 

 
Chcete-li se zaregistrovat nebo máte zájem o další informace, můžete se na nás 

obrátit.  
 

 
 

 

CENY 

Kids&Us Česká republika 
+ 420 778 500 402 

                  czechrepublic@kidsandus.cz 
	

	
 

REGISTRACE 

http://www.kidsandus.cz/
http://www.kidsandus.cz/
http://www.kidsandus.cz/
http://www.kidsandus.cz/

