2018 nyári tábor Aprajafalván
Ár: 17.500,- /fő/hét, kedvezmények a honlapon.
ÚJ HELYSZÍN: 7400 Kaposvár, Zöldfa u. 14.
ÚJ, KLÍMÁVAL FELSZERELT CSOPORTSZOBÁVAL ÉS KIBŐVÜLT UDVARRAL VÁRJUK A GYERMEKEKET !!!!
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
2018.06.25-06.29: LOVAGOK ÉS HERCEGNŐK tábora (3-10 éves korig)
ÚJDONSÁG!!!
A kis lovagok elfoglalják a Hősök várát saját maguk által készített eszközökkel, palásttal, karddal és
sisakkal felfegyverkezve. Különböző akadályokat kell legyőzniük és a hercegnők kiszabadításához még
a sárkánnyal is meg kell küzdeniük. 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
 lovagok - hercegnők vetélkedő
 sok-sok mese, dal, mozgás
 szerepjátékok
 kreatív foglalkozások
2018.07.02.-07.06.: STAR WARS és Jégvarázs tábor (3-10 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, Dart wader stb.. figurák 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

2018.07.09.-07.13.: SPORT tábor (3-10 éves korig)
ÚJDONSÁG!!!
Minden nap új sportággal ismerkedhetnek, gyakorolhatnak a sport rajongók! Célunk, hogy a sport
iránt kevésbé fogékony gyerekeknek kedvet csináljuk a mozgáshoz. Aktív mozgással és játékos
élménnyel gazdagodhatnak a gyerekek ebben az egy hétben.
 Játékos foci torna a kaposvári Rákóczi sport pályán futball edző vezetésével
 Judo bemutató és gyakorlás
 Gyerekjóga bemutató és gyakorlás
 Baranta bemutató és gyakorlás
 Aerobic, RG, fitness bemutató és gyakorlás
 Tollaslabda, kosárlabda
 Ügyességi játékok mozgásfejlesztő eszközökkel

2018.07.16.-07.20.: Ben 10 és Amerika kapitány tábor (3-10 éves korig) LÁNYOKNAK IS!
ÚJDONSÁG!!!
Ben 10 és Amerika kapitány rajongóknak! A fantasztikus négyes tagjaival megmentjük a világot! Sok
szerepjáték, fiúknak és lányoknak egyaránt.
Kreatív foglalkozások:
- Ben 10 óra, maszk készítése
- Amerika kapitányos álarc, pajzs készítés
- lányoknak kreatív ékszeres dobozka készítés
- lányoknak karkötő és ékszer készítés
- Ben 10 és Amerika kapitány könyvjelző, zászló készítés
- Ben 10 memória kártya
Mozgásos szerepjátékokat játszunk a közkedvelt szereplőkkel

Fejlesztő foglalkozások, kirakók, társasjátékok, mese, sok-sok mozgás és játék. Ezen kívül sok-sok
érdekesség, újdonság, mese, interaktív mozgásos-dalos játékok, rengeteg fejlesztő játék és oktató
társasjáték.

2018.07.23.-07.27.: EMOJI tábora (3-10 éves korig)
ÚJDONSÁG!!!
A kis emojikkal meghódítjuk az univerzumot. A mosolyvölgyben felfedező túrákat teszünk. Minden
nap új élmények várnak a gyerekekre:
 emoji gipsz öntés, festés
 emoji csoki készítés
 emoji pohár alátét, maszk készítés
 szerepjátékok
 kreatív foglalkozások
Ezen kívül sok-sok érdekesség, újdonság, mese, interaktív mozgásos-dalos játékok, rengeteg fejlesztő
játék és oktató társasjáték.
2018.07.30.-08.03. MINECRAFT tábor (3-10 éves korig)
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 LEGO és fejlesztő játékok, kirakók, színezők, társas játékok,
memória játékok
Sok mozgás, játék, a szabadidő hasznos eltöltése minden nap mese, sok-sok mozgás, …

2018.08.06.-08.10. LEGO tábor (3-10 éves korig)
Minden, ami LEGO!
 LEGO Batman






LEGO Ninjago
LEGO friends
LEGO star-wars
LEGO Minecraft

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
2018.08.13.-08.17. Tűzoltó tábor (3-10 éves korig)
ÚJDONSÁG!!!
A Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel közösen szervezett tábor. Minden nap a tűzoltók
programokat szerveznek a gyerekeknek helyben és adott esetben a Tűzoltóságon is. Lánglovagok
lehetnek a gyerekek is egy hétig, játékos előadások keretében megismerkedhetnek a tűz veszélyeivel,
annak elhárításával kapcsolatos tudnivalókkal.
• Minden nap új élmények:
- játékos tűzoltási feladatok
- akadályversenyek
- tűzoltó felszerelés kipróbálása
- tűzoltóautó megtekintése
• Kreatív foglalkozások:
- Tűzoltó kitűző készítés
- Tűzoltó sisak készítés
- Tűz készítés különböző technikákkal
• Fejlesztő társasjáték, kirakó, puzzle
• Minden nap játékos torna és mozgás:
• Sok mese és dal

