Mesés állatok tábor *
(Napközis nyáritábor)

Hétfő
Érkezés: 8:00
8:00-9:30: Tűz-és balesetvédelmi oktatás, általános szabályok megbeszélése
Ismerkedő játék
A tábor programjának ismertetése
9.30-10.00: Csapatok alakítása mesék és témák szerint
Az első nap témája: Tengeri környezetben játszódó mesék
10.00-12.00: Ismerkedés az akvárium lakóival
Mesebeli akvárium tervezése - játék a színekkel és a formákkal
12.00-13.00: Ebéd, majd szabad program felügyelettel
13.00-14.00: Fókatréning és egyéb mozgásos játékok
14.00-14.30: A nap értékelése
14.30- 15.00: Uzsonna, majd indulás a buszra
Kedd:
8.00 – 8.30: Mozgásos feladatok, ráhangolódás
8.30- 9.00: Új csapatok alakítása a nap témája szerint
Téma: Esőerdei mesék
9.00-10-30: Esőerdei fajok keresése az állatkertben és terráriumi részben - kvízjáték
10.30-11.30: Mókusmajmok etetése
11.00-12.30: Játékos feladatok
Kifutó tervezése egy esőerdei fajnak
12.30-13.30: Ebéd, majd kötetlen program felügyelettel
13.30-14.30: Rió 1-2. – arák, avagy a világ legnagyobb papagájai - rajzos feladat
14.30-15.00: Uzsonna, indulás a buszra

Szerda:
8.00-8.30: Mozgásos feladatok
8.30-9.30: Új csapatok kialakítása, beszélgetés, mesegyűjtés
Téma: Az emberközeli állatokkal kapcsolatos mesék
9.30-10.30: Ember – állat kapcsolata: Mackótestvér, Szilaj, Flipper
Játékos feladatok csapatban
10.30-11-30: Vadállatból – háziállat /domesztifikáció/: lámaetetés, alpakák etetése
11.30-12.30: Rajzolj keverékállatot!
12.30-13.30: Ebéd, szabad program felügyelettel
13.30-14.30: Játék: Hátamon a nevem /állatok és kicsinyeik/
14.30-15.00: Uzsonna, indulás a buszra

Csütörtök:
8.00-8.30: Mozgásos feladat
8.30-9.30: Csoportalakítás a nap témája szerint: Háziállatos mesék
Beszélgetés: Felelős állattartás
9.30-10.00: Kisállatsimogató: etetés, ismerkedés a simogató állataival
10.00-12.00: Állati étlap: mivel etetjük háziállatainkat?
Széna vagy szalma? – látogatás a takarmánykonyhába és a szénatárolóba
12.00-13.00: Ebéd, szabad foglalkozás felügyelettel
13.00-14.30: Játékdélután: Szinkronizálás….; Almák…; Állatkert...; Kavicsfestés
14.30-15.00: Uzsonna, indulás a buszra

Péntek:
8.00-8.30: Mozgásos feladat
8.30- 12.30: Túra a Kisrétre, illetve a csapat összetétele szerint esetleg a Kantavárig
Közben: Rovarhálózás, madarak megfigyelése, növények, gombák megfigyelése
Kisréten: számháború állatokkal
12.30-13.30: Ebéd, szabad foglalkozás felügyelettel
13.30-14.30: Mi tetszett a legjobban a táborban? Rajzold le!
14.30-15.00: Uzsonna, indulás a buszra

*A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Az állatokkal kapcsolatos tábori programok során kiemelt
szempont az állatok jólléte, ezt befolyásoló körülmény esetén az állatos programok megtartásának
időpontjai módosulhatnak, esetleg el is maradhatnak.

Hasznos információk szülőknek:
-

Lehetőség szerint minden gyereknél legyen egy szájmaszk
Zárt cipő, továbbá az időjárásnak megfelelő öltözék szükséges
Hátizsák tartalma: kulacs vagy 0,5 literes PET palack
szúnyog- és kullancsriasztó
naptej
kézfertőtlenítő (lehetőség szerint)

-

Az értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni (mobiltelefon, fényképezőgép
stb.)
Minimális költőpénz lehet a gyerekeknél, azonban felelősséget nem tudunk vállalni
érte
Étkezés: ebédet és uzsonnát biztosítunk

