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Turnus neve Turnus időpontja Táborozók száma Kísérők száma

1. turnus 2017.06.19.-2017.06.23. 80 9

NAP,
NAPSZAK

PROGRAM TEMATIKA PROGRAMOK
MEGNEVEZÉSE

PROGRAMOK RÖVID
LEÍRÁSA

PROGRAM HELYSZÍNE SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK

hétfő

délelőtt

Sport

Művészeti nevelés

Önismeret,
közösségépítés

Kézműves - és
sportfoglalkozások

Pedagógusok vezetésével
kézműves foglalkozások.
(Cserépmanó készítése,

papírfűzés, kispályás foci,
számháborúhoz számok
készítése)Kispályás foci

körmérkőzések
keretében.Elsősegélynyújt
ási ismeretek elsajátítása
és gyakorlása - a sárvári

mentőállomás
munkatársainak

közreműködésével.

Tábor területén agyagcserép, hungarocell
golyó, dekorgumi,

ragasztó, fűzőpapír,
fémszál,karton,

zsinegközségi műfüves
pálya bérleti díja

hétfő

délután

Sport

Környezettudatosság

Művészeti nevelés

Önismeret,
közösségépítés

Gyalogtúra Sitkére 5 km-es gyalogtúra a
szomszédos falu, Sitke

kápolnájához.A kirándulás
során a résztvevő

gyerekek
megismerkedhetnek
tágabb környezetük

természeti értékeivel és
kulturális

örökségeikkel.Számbábor
ú

Magyarország, 9671, Sitke,
Kápolna domb 1.

A délelött folyamán
készített számos
fejpántok, labdák,

társasjátékok.

kedd

délelőtt

Művészeti nevelés

Buszos kirándulás

Nomádia park Dunántúl legnagyobb
palánkvára, népi játékok,

történelmi útvesztő
játékos feladatokkal,

szalmaugráló,
berendezett jurta,

mezítlábas ösvény, tóparti
játékok, animátorokkal

középkori harci eszközök
használata, élő csocsó

Magyarország, 8400, Ajka,
Ipari Park Északi szektor

hrsz 3/1.

kedd

délután

Sport

Környezettudatosság

Buszos kirándulás

Túra a Cuha-patak
völgyében

Gyalogtúra a Cuha-patak
völgyében.

Külső helyszínen,
Természeti értékeink

megismertetése. Gyaloglás
- egészséges életmódra

nevelés

szerda

délelőtt

Önismeret,
közösségépítés

Buszos kirándulás

Szajki tavak Csónakázás,
vizibiciklizés. Kalandpark.

Külső helyszínen, A
résztvevő gyerekek olyan
dolgokat próbálhatnak ki,

amelyek sokaknak máskor
nem adatik meg.



 

szerda

délután

Sport

Művészeti nevelés

Kézműves
foglalkozások -
sportversenyek

Pedagógus
közreműködésével új

technikával
ismerkedhetnek meg a

gyerekek.
(ékszerkészítés, oklevél

tervezés,
színezés)Asztaltenisz,

kötélmászás, kötélhúzás,
kosárra dobás,

futóverseny

Tábor területén zsugorka-fólia, olló, papír,
színesceruzasporteszköz

ök, iskolai sportpálya

csütörtök

délelőtt

Művészeti nevelés

Önismeret,
közösségépítés

Mesék (élmények)
világa

A résztvevő diákok
csoportokban

készíthetnek képregényt a
táborban szerzett

élményeikről, illetve a
kisebbek egy általuk
kiválasztott mesét
illusztrálhatnak. A

technika választható. Az
elkészült művekből
füzetek készülnek.

Tábor területén rajzpapír, színesceruza,
filctollak, vízfesték, karton

csütörtök

délután

Sport

Önismeret,
közösségépítés

Buszos kirándulás

Celldömölk / Bük A nagyobb, felsős
gyerekek a celldömölki

Vulkán fürdőben
élvezhetik a strandolást,

míg a kisebb, alsós diákok
a büki Napsugár

játszóházban tölthetik el
kellemesen a délutánt.

Magyarország, 9500,
Celldömölk, Sport utca 8.

péntek

délelőtt

Sport

Önismeret,
közösségépítés

Sportdélelőtt A táborozók csapatokba
szerveződve pedagógus
által vezetett sor-, illetve

akadályversenyen
vesznek

részt.zsákbafutás,
kötélhúzás....

Tábor területén labdák, bóják, zsák, kötél,

péntek

délután

Sport

Művészeti nevelés

Önismeret,
közösségépítés

Ijászat, táborzárás A táborba érkeznek a
Sárvári Hagyományőrző

és Íjász Egyeesület tagjai,
akik bemutatót tartanak a
résztvevő gyerekeknek,
és megtanítják őket az
íjászat alapjaira.A tábor
zárásaként oklevéllel és
versikékkel jutalmazunk

minden résztvevőt.

Tábor területén


