2022 NYÁRI TEMATIKUS TÁBOR PROGRAMTERV /2-4 éves korosztály részére/
2022 SUMMER CAMP THEMATIC PROGRAM PLAN /from 2 to 4 years old kids/
IDŐ / TIME
1. JÚLIUS 04 – 08.
2. JÚLIUS 11 – 15.

TÉMA / TOPIC

Megjegyzések / Notes

Kalóz hét
Pirate week
Mancs őrjárat
Paw Patrol

Térképek, irányok, tájékozódás síkban, térben, testen
/Maps, directions, orientation skills/

3. JÚLIUS 18 – 22.

Tündérmesék hete
Fairy tales

4. JÚLIUS 25 – 29.

Egészség hét
Health week

5.
6.
7.

AUGUSZTUS
01 – 05.

Földünk
Our Planet

AUGUSZTUS
8 – 12.
AUGUSZTUS
15 – 19.

Bogyó és Babóca hét
Berry and Dolly week
Állatkerti kirándulás
Trip at the Zoo
Balatoni nyaralás
Vacation at Lake
Balaton
Vissza az oviba
Back to the
kindergarten

8.

AUGUSZTUS
22 – 26.

9.

AUGUSZTUS 29 –
SZEPTEMBER 02.

Szakmák, foglalkozások. Mi leszek, ha nagy leszek?
/Jobs, professions; What will I be when I grow up?/
Hercegnők és lovagok, magyar népmesei elemek (3-as szám, próbatételek, jó és rossz
tulajdonságok stb.) és más varázslatos mesevilág (szuperhős, Harry Potter, dinók stb.)
/Princesses and Knights – Characteristics of the Hungarian folk tales (number 3, tasks,
challenges, good and bad characteristics etc.) and other kid’s stories (superheroes, Harry
Potter, dinos etc.)/
Egészséges életmód (testmozgás, vitaminok, helyes táplálkozás) – Zöldségek, gyümölcsök
„Én kis kertet kerteltem”
/Healthy way of living (excercises, vitamines, healthy diet) – Vegetables and fruits „I have a
little garden”/
Mi is az a Föld bolygó? – szárazföld, víz, kontinensek, országok – Magyarország
(hazaszeretetre nevelés); Környezetvédelem (újrahasznosítás, szemetelés stb.) Hogy
védhetjük meg bolygónkat? /What is Planet Earth? – Land vs. water, continents, countries –
Hungary; Way to protect our planet (recycling, littering etc.)/
Rovarok és bogarak – matematikai nevelés (halmazalkotás, sorrendiség, kisebb-nagyobb
stb.) /Insects and bugs – mathematic skills (aggregation, sequence, smaller-bigger)/
Házi és vadállatok, azok tulajdonságai – matematikai nevelés folytatása
/Domestic and wild animals and their characteristics – continuing mathematics education/
A sós és édes víz közötti különbségek, azok élővilága – Magyarországon milyen ’vizek’
vannak? – A tavak élővilága
/Difference between the characteristics of the salty and sweet waters – What kind of
’waters’ do we have in Hungary? – Life around a lake/
Nyári élmények, nyár (mint évszak) összegzése – óvodai szabályok felelevenítése
/Summerizing summer, summer memories - classroom rules/

