
 

 

 

Jóga každý den 

Každý den začneme s novým jógovým 

příběhem a budeme poznávat nové jógové 

pozice. Kdo by nevěděl, jak se protahuje pes 

nebo kočka nebo jak si žirafa natahuje krk? 

Hravým způsobem si protáhneme celé tělo. 

Vyzkoušíme jógu ve dvojicích, dance jógu a 

relaxaci. 

Tvoření 

Spojíme cvičení a tvoření. Namalujeme 

společný velký obraz.  

Děti si pro sebe vytvoří malé dárky 

z přírodnin a zároveň se o nich dozví 

zajímavosti. 

Příroda kolem nás 

Oáza Srdce se nachází v krásné přírodě 

Železných hor. Užijeme si společný čas venku 

na maximum a čekají nás společné hry a 

dobrodružství na toulkách přírodou. 

Projdeme se pralesní stezkou, navštívíme 

starou lípu a vytvoříme domečky pro skřítky. 

Budeme tvořit mandaly z přírodnin a 

z dalších materiálů.  

V biotopu si užijeme osvěžující vodu a jemné 

sluneční paprsky. Při nepřízni počasí můžeme 

i uvnitř hrát hry, číst si knížky, malovat. 

Povídat si o všem, co nás zajímá. 

 

 Máte otázky ? 

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně 

tábora, neváhejte mě kontaktovat. 

Zdena Dubná 

tel. 724 020 050 

 

PŘIHLÁŠKY A VÍCE INFORMACÍ 

https://zdenadubna-cz.webnode.cz/ 

 
BAREVNÝ TÝDEN  

S JÓGOU 

 

23. - 30. 7. 2022 

pro děti 10 - 16 let 

 

13. - 20. 8. 2022 

pro děti 6 - 10 let 

 

 

                    ve spolupráci 

   

 

Oáza Srdce  

a 

 Zdena Dubná 

  



 

` 

  Jóga s dětmi 

Při cvičení s dětmi tvoříme jógové příběhy, 

vymýšlíme i nové jógové pozice. Hrajeme si a 

objevujeme, co vše naše tělo umí a co se ještě 

můžeme naučit. Poznáváme svoje hranice. 

Respektujeme sebe a okolí.  

Jóga nám může pomoct, jak zvládnout 

neklid v těle nebo jak usínat… 

Při cvičení jógy nesoutěžíme, cvičíme ji pro 

radost. 

Hravě trénujeme motoriku, posilujeme 

vnitřní svalstvo, protahujeme se a 

relaxujeme. 

Nikam nespěcháme      . 

 

„s jógou na každém 

kroku“ 

  

23. - 30. července 2022 

Pro děti od 10 - 16 let 

Cena 6 300 Kč 

Cena zahrnuje: 

- ubytování hotelového typu 

- strava - snídaně, svačina, oběd, 

večeře, pitný režim 

- celodenní program 

- jóga každý den 

- tvoření s minerály a korálky 

- malování 

- výlety a hry v přírodě 

- koupání v biotopu 

- spoustu dobrodružství a překvapení 

 

13. - 20. srpna 2022 

Pro děti od 6 - 10 let 

Cena 6 120 Kč 

Cena zahrnuje: 

- ubytování hotelového typu 

- strava - snídaně, svačina, oběd, večeře, 

pitný režim 

- celodenní program 

- jógové příběhy každý den 

- tvoření s hlínou 

- malování 

- výlety a hry v přírodě 

- koupání v biotopu 

- spoustu dobrodružství a překvapení 

Možný pobyt s rodičem. 

 

 

 


