
Pondelok 

TÉMA DŇA: Ako sa stať indiánom 

07:45 – 08:30 Príchod detí 

08:30 – 09:30 

Ako sa stať indiánom - Indiánska kultúra, predstavenie sa, vymýšľanie 

indiánskeho mena, zaradenie sa do spoločnosti indiánov, kmeňov, voľba 

náčelníka, šamana 

09:30 – 10:00 Desiata 

10:00 – 12:00 Indiánske pohybové hry podľa témy dňa 

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 – 15:00 
Príprava a výroba totemu, vymýšľanie indiánskeho pokriku, 

vysvetlenie Pow Wow tanca 

15:00 – 15:30 Olovrant 

15:00 – 16:30 Indiánske pohybové hry podľa témy dňa 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

 

Utorok 

TÉMA DŇA: Indiáni a ich zmysel života 

07:45 – 08:30 Príchod detí 

08:30 – 09:30 

Privítanie vymysleným indiánskym pokrikom, Indiánska kultúra – 

Rozprávanie o Matke prírode a indiánskej spiritualite, ich postoj k 

posvätným stromom, vysvetlenie špeciálnych indiánskych rituálov 

09:30 – 10:00 Desiata 

10:00 – 12:00 

Presun na Kolibu, spoznávanie rastlín, stromov, vytváranie 

vlastného herbára, zbieranie prírodných materiálov na výrobu 

indiánskych doplnkov – listy, palicky, male kamene na amulety 

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 – 15:00 
Zdobenie totemu, náuka základných indiánskych slov a znakovej 

reči, nácvik spoločného tancu Pow Wow 

15:00 – 15:30 Olovrant 

15:00 – 16:30 Indiánske pohybové hry podľa témy dňa   

16:30 – 17:00 Príchod rodičov   

 

 

 

 

 

 



Streda 

TÉMA DŇA: Boj o prežitie 

07:45 – 08:30 Príchod detí 

08:30 – 09:30 

Privítanie vymysleným indiánskym pokrikom, Indiánska kultúra – Čo jedli 

indiáni, ako lovili, zakladali oheň, s kým a prečo bojovali, vysvetlenie 

indiánskeho zverokruhu 

09:30 – 10:00 Desiata 

10:00 – 12:00 Výroba lukov a šípov, tomahawku a následná streľba na ciel 

12:00 – 13:30 Obed 

13:30 – 15:00 
Spoločný program na Partizánskej lúke - zábavná ukážka kynologického 

výcviku psíkov 

15:00 – 15:30 Olovrant 

15:00 – 16:30 
Prechádzka po náučnom chodníku na Železnej Studničke, nácvik 

spoločného tancu Pow Wow 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov na Partizánsku lúku 

 

Štvrtok 

TÉMA DŇA: Indiánske umenie 

07:45 – 08:30 Príchod detí 

08:30 – 09:30 

Privítanie vymysleným indiánskym pokrikom, Indiánska kultúra - 

vysvetlenie odlišnosti odevov, čeleniek, symbolov a ich významu na 

odevoch 

09:30 – 10:00 Desiata 

10:00 – 12:00 Vyrábanie indiánskeho lapaču snov 

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 – 15:00 

Výroba indiánskeho odevu – zdobenie, výroba šperkov, čeleniek, 

doplnkov, amuletov zvieracieho ducha a lapačov snov z prírodných 

materiálov 

15:00 – 15:30 Olovrant 

15:00 – 16:30 Zdobenie totemu, nácvik spoločného tancu Pow Wow 

16:30 – 17:00 Príchod rodičov 

 

 

 

 

 

 



Piatok 

TÉMA DŇA: Veľká indiánska POW WOW ceremónia 

07:45 - 08:30 Príchod detí 

08:30 - 09:30 Privítanie vymysleným indiánskym pokrikom, maľovanie na tvár 

09:30 - 10:00 Desiata 

10:00 - 11:30 
Príprava na výstavu a prezentáciu indiánskych kmeňov – dorábanie, 

čeleniek, tričiek, lukov 

11:30 - 13:30 Obed a oddych 

13:30 – 14:30 EKO šerif 

14:30 - 15:30 Indiánske pohybové hry podľa témy dňa 

15:30 - 16:30 Opekačka 

16:30 - 17:00 Príchod rodičov a ukážka spoločného indiánskeho Pow Wow tanca 

 

Zmena programu vyhradená. 


