
 

          

Tábory s Veselou vědou obohatí dětem z MŠ prázdniny 
 
Posláním organizace Veselá věda je smysluplné trávení volného času dětí. Tábory i kroužky 
mají děti bavit a mohou i chytře vzdělávat. Naše kroužky, příměstské tábory i pobytové tábory 
přibližují dětem vědu hravou formou a jsou plné zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. 
Na léto nabízíme po celé ČR tábory pro děti ve věku mateřské a základní školy. To 
nejdůležitější, co chceme v dětech zanechat, je přirozená zvídavost a touha poznávat. 
 
Příměstské tábory 
pro děti a nadějné badatele od těch nejmenších (4 - 7 let) až po starší (7–10 let) 
 
A co konkrétně děti na příměstských táborech Veselé vědy čeká? 
Zvídaví táborníci si tábor náležitě užijí. Čeká na ně badatelská stezka, výlet a pokusy. Každý 
si vyzkouší laboratorní pipety, válce, kádinky, badatelský deník a mnoho dalšího. Malí 
badatelé vytvoří minisopku, prozkoumají svět rostlin a květů, vyrobí přírodní lepidlo, 
prozkoumají filtraci, budou pozorovat hmyz, zvládnou zvětšování a zviditelňování otisků prstů, 
zjistí, jestli může jablko rozsvítit žárovku, užijí si pečení ve sluneční troubě, výrobu slunečních 
hodin a zvládnou i výrobu provázkového telefonu. 
 
Vše je pěkně vyváženo pohybem a hrami venku. Více informací najdete zde. Zde si 
můžete vybrat místo a termín: přihláška na příměstský tábor.  
 
Co přinášejí naše PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY dětem: 

 rozvíjejí badatelské dovednosti i přírodovědné znalosti 
 pomůcky a pokusy si prakticky vyzkouší každé dítě 
 díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj k 

vědě a technice 
 rozvíjení jemné motoriky i dovedností spolupráce 
 podporují pozitivní vztah dětí k učení 
 nové podněty a spokojenost dětí i jejich rodičů 
 metodiku uzpůsobenou věku dětí z MŠ 

 
 
 



 

          

Zkušení táboroví vedoucí Veselé vědy podporují dobré vztahy a spolupráci mezi dětmi. 

 



 

          

 
 
Tým Veselé vědy se těší na léto plné bádání a poznávání spolu s Vašimi dětmi. Naši pozornost 
věnujeme dětem a jejich spokojenosti. 
 


