2022 NYÁRI TEMATIKUS TÁBOR PROGRAMTERV /5-8 éves korosztály részére/
2022 SUMMER CAMP THEMATIC PROGRAM PLAN /from 5 to 8 years old kids/
IDŐ / TIME
1.

JÚLIUS 04 – 08.

TÉMA / TOPIC

Megjegyzések / Notes

Kalandozás a mesék
világában

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.)/

In ’Storylands’

2.

JÚLIUS 11 – 15.

3.

JÚLIUS 18 – 22.

4.

JÚLIUS 25 – 29.

5.

AUGUSZTUS
01 – 05.

6.

AUGUSZTUS
8 – 12.

7.

AUGUSZTUS
15 – 19.

8.

AUGUSZTUS
22 – 26.

9.

AUGUSZTUS 29 –
SZEPTEMBER 02.

Utazás a világ leghíresebb
városaiba

Adventures in the most famous
cities of the world

Kertész leszek, fát nevelek!
Work around the garden

Erdei kirándulás
A trip in the forest

Maugli kalandjai a
dzsungelben

Maugli’s adventures in the jungle

Sivatagi bújócska

Hide and seek in the desert

Egy űrhajós hete

A week of an astronaut

Nyári vakáció

Summer vacation

Vissza az oviba
Back to the kindergarten

1-1 kontinens városa, ahhoz tartozó híres épületek, nevezetességek, jellegzetes járművek
/1-1 cities of continents, famous buildings, sights, vehicles/
Egészséges életmód (testmozgás, vitaminok, helyes táplálkozás)
Zöldségek, gyümölcsök, ültetés
/Healthy way of living (excercises, vitamins, healthy diet) – Vegetables and fruits, planting
Az erdő élővilága, növényzet – fák, bokrok részei; állatvilág, tulajdonságaik – sátrazás (bunker építés), az
erdő hangjai
/Natural habitat of the forest, vegetation – part of the trees, bushes; animals and their characteristics, habits
– camping (building hideouts) – noises of the forest/
A dzsungel élővilága, növényzet – fák, bokrok részei; állatvilág, tulajdonságaik „A dzsungel könyve” – térkép,
állatok lábnyomai.
/Natural habitat of the jungle, vegetation – part of the trees, bushes; animals and their characteristics, habits
„The jungle book” – map, footprints of animals/
A sivatag élővilága, növényzet – fák, bokrok részei; állatvilág, tulajdonságaik– térkép, állatok lábnyomai –
Kalandjátékok
/Natural habitat of the desert, vegetation, animals and their characteristics, habits. Adventure games/
A világűr, a bolygók és a csillagképek. Híres űrhajósok. Mi is az a Föld bolygó? – szárazföld, víz, kontinensek,
országok – Magyarország (hazaszeretetre nevelés); Környezetvédelem (újrahasznosítás, szemetelés stb.)
Hogyan védhetjük meg bolygónkat?
/Space, planets, constellations. Famous astronauts. What is Planet Earth? – land vs. water, continents,
countries – Hungary; Way to protect our planet (recycling, littering etc./)
A sós- és az édesvíz közötti különbségek, azok élővilága – Magyarországon milyen ’vizek’ vannak? – A tavak
élővilága – Kirándulás a strandra.
/Difference between the characteristics of the salty and sweet waters – What kind of ’waters’ do we have in
Hungary? – Life around a lake – A trip to the beach/
Nyári élmények, nyár (mint évszak) összegzése – Óvodai szabályok, felelevenítése.
/Summarizing summer, summer memories - Classroom rules/

