2017 nyári tábor Aprajafalván
Ár: 15.000,- /fő/hét, kedvezmények a honlapon.
ÚJ HELYSZÍN: 7400 Kaposvár, Zöldfa u. 14.
Napirend:
7:30-9:00: érkezés, gyülekező közben játék
9:00-9:30: reggeli/tízórai
9:30-12:00: játékos foglalkozás az adott tábor leírása alapján, udvari, szabad játék
12:00-13:00: ebéd
13:00-15:00: csendes pihenő, mese, filmnézés, diavetítés, pihentető foglalkozások a nem alvó
gyerekeknek (társasjáték, kézműveskedés, logikai játékok, fejtörők stb…)
15:00-15:30: uzsonna
15:30-16:30: délutáni foglalkozás, szabad játék, hazamenetel
2017.06.26-06.30: TÖRPJÓGA tábor (3-10 éves korig)
ÚJDONSÁG!!!
•
•
•
•
•
•

Minden nap új mesére épülő vidám gyerekjóga foglalkozás
Megismerkedés a gyerekjóga alapjaival és a haladó kisjógiknak pedig új élményeket
biztosítunk
Szórakoztató, fejlesztő – logikai feladatok
Sok-sok mese, mozgás, kreatív foglalkozások
Társasjátékok, mozgásos játékok
Egészségmegőrzés, játékos egészséges életmódra nevelés
2017.07.03.-07.07.: STAR WARS és Jégvarázs tábor (3-8 éves korig)

STAR WARS: Harcra fel Star Wars rajongók! Gyertek el és meghódítjuk a galaxist! Csillagok háborúja
Aprajafalván! Néhány részlet a színes program közül:
 Kreatív foglalkozások:
o R2-D2 Robot készítése
o Chubacca készítés
o Fénykard készítés
o Dart wader maszk készítés
 Szerepjátékok:
o Bolygóközi invázió
o Jedi visszatér
o Klónok háborúja



Star wars fejlesztő játékok, kirakók, színezők, társas játékok, memória játékok
Sok mozgás, játék, a szabadidő hasznos eltöltése

Jégvarázs
Annák, Elsák, gyertek, mentsük meg a birodalmat a pusztulástól! Varázsoljunk együtt a Jégkirálynővel!


Szerepjátékok:
o varázslatos utazás Kristoffal és Svennel, a rénszarvassal
o „Olaf móka” – táncos vetélkedő lányoknak
o Jégország megmentése mágikus kalandokkal
o Anna, Elza divatbemutató






Kreatív foglalkozások:
o Aranyhaj készítés
o Olaf készítés
o Tiara, varázspálca készítés
Jégvarázsos fejlesztő játékok, kirakók, színezők, társas játékok, memória játékok
Sok mozgás, játék, a szabadidő hasznos eltöltése

2017.07.10.-07.14.: Minyon - GRU tábor (2-7éves korig)
Minyonok előre!!! Keressük meg a gazdánkat! Kalandos tábor a minyonokkal!
 A „leggrúsabb” játékok, mozgással egybekötött fejlesztő feladatok
 Minyon-társasjáték
 Minden nap kreatív feladatok:
o Minyon készítés különböző anyagokból
o Minyon zászló készítés
o Vasalható gyöngy minyon készítés
 Minyon puzzle, fejlesztő feladatok, dalos-mozgásos játékok
 Meglepetés minden kis minyon tábor lakónak

2017.07.17.-07.21. MINECRAFT – Monster High (3-8 éves korig)
ÚJDONSÁG!!!
MINECRAFT: A táborban nem lesznek számítógépes játékok, minecraft elemeire épülő mozgásos,
fejlesztő, játékos feladatok. Néhány részlet a színes program közül:
 Kreatív foglalkozások:
o minecraft kard készítés
o TNT készítés zseníliából
o minecraft ebléma készítés
o minecraft építmények készítése
o Minecraft kreatív pohár, ceruzatartó készítés
o Minecraft álarc készítés
o Vasalható gyöngyből minecraft kard készítés


Szerepjátékok:
o Titkos járatok, bunkerek építése
o Kalandok a minecraft birodalomban
o Láthatatlan hátizsák segítségével barkácsolunk
o Blockokból várost építünk
o Megküzdünk a mobokkal
o Minecraft korong keresés




Minecraft fejlesztő játékok, kirakók, színezők, társas játékok, memória játékok
Sok mozgás, játék, a szabadidő hasznos eltöltése

Monster High
Szörnybabák játékra fel!

o
o
o
o
o



Drakulaura és barátnői rémparádéja
„Rémisztő” vetélkedők
Monster High kiegészítők készítése
Monster High rémpálca készítése
Monster High álarc készítés

Monster High fejlesztő játékok, kirakók, színezők, társas játékok, memória játékok
Sok mozgás, játék, a szabadidő hasznos eltöltése

2017.07.24.-07.28.: Kalózok és Hercegnők tábora (2-7éves korig)
A kis kalózok a kincses szigetre költöznek, ahol felfedező túrák, kincskeresés, kalózkodás vár rájuk,
ezen kívül sok-sok érdekesség, újdonság, mese, interaktív mozgásos-dalos játékok, rengeteg fejlesztő
játék és oktató társasjáték.
A kis hercegnők pedig a mesebeli kastélyukba költöznek, ahol igazi hercegnőkké válhatnak,
ékszerkészítéssel, fodrászos-sminkelős szerepjátékokkal, öltöztetős játékokkal és sok-sok tánccal
fűszerezzük az élményeiket.
 minden nap új élmények
 kalózok-hercegnők vetélkedő
 sok-sok mese, dal, mozgás
 szerepjátékok
 kreatív foglalkozások
2017.07.31.-08.04. Kézműves tábor (2-8 éves korig)
Naponta új kézműves munkák, meglepetések készítése.
 „csináld magad” foglalkozások
 hagyományőrző műhely
 Saját készítésű társasjátékok
 saját készítésű szerepjátékokkal játszunk
 játékos fejlesztő programok
 jó idő esetén kirándulás
 minden nap mese, sok-sok mozgás, …

Minden, ami LEGO!
 LEGO Batman
 LEGO Ninjago
 LEGO friends
 LEGO star-wars

2017.08.07.-08.11. LEGO tábor (2-10 éves korig)
ÚJDONSÁG!!!

Kreatív foglalkozások:
- lego figurák készítése különböző anyagokból
- lego zászló készítés
- lego álarc készítés
Mozgásos szerepjátékokat játszunk a közkedvelt lego figurákkal
Fejlesztő foglalkozások a lego kockák segítségével:
- a nagyokkal számolunk, építünk, olvasunk a legoval, fejlesztjük a logikai gondolkodást

-

a kicsikkel színeket, formákat ismerünk meg
a lego variációknak csak a képzelet szabhat határt

2017.08.14.-08.18. Hupikék Törpikék tábor (2-7 éves korig)
Gyere és kalandozz velünk Aprajafalva csodálatos világába! Megismerkedhetsz Aprajafalva mesebeli
lakóival. Megtudhatod, hogy kik a barátaik, hol laknak és mivel töltik a napjaikat. És, ami a
legfontosabb: igazi Aprajafalvás díszletek között játszhatsz egész nap!
• Minden nap új élmények
• Hupikék Törpikék társasjáték, kirakó, puzzle
• Minden nap játékos torna és mozgás:
- Hókuszpók és a Törpikék versenye
- Törpilla divatbemutató
• Sok mese és dal
• Kreatív foglalkozások:
- Törpzászló készítés
- Törpálarc készítés
- Törpfigura készítés különböző technikákkal
- Törpapa varázsfőzetének elkészítése

2017.08.21-08.25. Suli-buli „iskola előkészítő” tábor (5-10 éves korig)
Ebben az időszakban is fogadunk bölcsis és ovis korú gyermekeket, koruknak, fejlettségüknek
megfelelő programokkal.
Ha a gyermek már nagyon várja az iskolát, vagy épp ellenkezőleg, esze ágába sincs suliba menni, akkor
itt egy rendkívüli lehetőség! Észrevétlenül csempésszük bele a gyerekek napi tevékenységébe az
iskola-előkészítő programokat. Játékos, interaktív módon készítjük fel a mozgalmas mindennapokra,
érdekes logikai feladatokkal, zenés, mesés foglalkozásokkal és mindennapi mozgásos kalandtúrával.
Rengeteg új, logikai, oktató – fejlesztő játékot és sok-sok új mozgásfejlesztő eszközöket vonunk be a
fejlesztésükbe.

