hétfő (07. 20.)

kedd (07. 21.)

szerda (07. 22.)

csütörtök (07. 23.)

péntek (07. 24.)

A
tábor
házirendjének
megismertetése.

Olimpia Park

Anthropolis Egyesület
interaktív
csoportos
foglal-

Természettudományi
Múzeum

Karvai Sándor

A Park közepén van egy
gurulós
domb,
ennek
szomszédságában találunk
egy csobogót.

Ismerkedés a táborral.
Csoportok
kialakítása

táborhelyének

Heti program kihirdetése

Rolando Bűvész
Kaszányi Roland trükkjeivel
elvarázsolja a kicsiket és
a nagyokat egyaránt.
Színvonalas,
gyerekeknek
szóló produkciókkal készül.
Mindig nagyon várják
táborozó gyerekek.

a

A játszótéri rész mindenhol
gumilappal fedett, van egy
rész a legkisebbeknek
kirakóval,
tölcsérekkel,
homokozóval, rugós játékokkal, kisebb csúszdával.
A legnagyobbakat pedig
egy mászóka, illetve egy
szuper kosárlabda pálya
várja.
Ha már mindenki elfáradt,
akkor felrissítik magukat
egy fagyival a sarki fragola
fagyizóban.

Kézműves foglalkozás:
Kép készítése vasalós gyöngyből,
tűpárna varrása

Kézműves foglalkozás:
dequpage
technikával
ajándéktárgy készítése

Sportolás:
foci,

pingpong,

kozást
tart
a
gyerekeknek a mai világ
fő kérdéseiről
A fenntarthatóság
komplex
megközelítése magába
foglalja
a
természet
értékeinek hangsúlyozása
mellett
a
folyamat
gazdasági
és
társastársadalmi, emberi jogi
vonatkozásait is. Hogyan
viselkedjünk,
milyen
döntéseket hozzunk, ha
felelősnek
érezzük
magunkat az emberiség
közös
jövője
iránt?
Hogyan adhatunk adekvát
válaszokat
a
globális
környezeti,
társadalmi,
gazdasági
kihívásokra,
hogy közben tekintettel
legyünk mások emberi
jogaira?
A
foglalkozásainkon ezekre
a problémákra tesszük
érzékennyé a tanulókat,
hogy később felelős, a jövő
nemzedékek érdekeit és
jogait is szem előtt tartó
döntéseket hozhassanak a
mindennapjaikban

Sportolás:
úszás

a

A nap hátralévő

Természetbúvár terem
Itt mindenki felfedezőnek
érezheti magát. A gyerekek
megismerik a természet
törvényszerűségeit,
érdekességeit, szépségét.
A vizek világa
Élnek-e
halóriások
a
Dunában? Mi a vizafogó és
a kaviár? Hány bajusz-száluk
van a harcsáknak? Kire
veszélyes
a
gyilkos
csomorika? A gyerekek
választ kapnak ezekre a
kérdésekre foglalkozásokon

programja

A
gyerekek
megismerkednek a
vakok
világával
különféle
játékos
foglalkozások
keretében.

Kézműves
foglalkozás:
Tábori
dekoráció
készítése,
tábor
díszítése

Sportolás:
ugróiskola kicsiknek,
foci, úszás
A továbbiakban kézműves
foglalkozás,
sportolás,
szabadfoglalkozások

Heti értékelés:
- sport
- kézműves alkotások
-heti
értékelés

feladat

medencében,
kosárlabda

foci, kosárlabda, ping-pong
verseny
Számháború a tanösvénye

részében
kézműves
foglalkozások, sportolás
és az elmaradhatatlan
számháború is helyet
kap

