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-- ididııpont egyeztetpont egyeztetééss
-- kkööltsltséégvetgvetéés elks elkéészszííttéésese
-- feladatok leosztfeladatok leosztáásasa
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-- busz megrendelbusz megrendeléésese

-- éétkeztkezééshez szshez szüüksksééges alapanyagok, eszkges alapanyagok, eszköözzöök k 
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A tA tááborhely a falu kborhely a falu köözzééppontjppontjáában talban taláálhatlhatóó
FelszereltsFelszereltsFelszereltsFelszereltsFelszereltsFelszereltsFelszereltsFelszereltséééééééégegegegegegegege:: éétkeztkezıı,konyha,2db.pihen,konyha,2db.pihenııszoba,mosdszoba,mosdóó

zuhanyzzuhanyzáási lehetsi lehetııssééggel,ggel,wcwc,z,záárt udvarrt udvar--
ffááss--cserjcserjéés domboldallal ks domboldallal köörrüülvlvééve,ve,
a szabadban vala szabadban valóó éétkeztkezééshez asztalok,shez asztalok,
padok padok áállnak rendelkezllnak rendelkezéésre  sre  
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sorsorsorsorsorsorsorsoráááááááán bejn bejn bejn bejn bejn bejn bejn bejáááááááárhatrhatrhatrhatrhatrhatrhatrhatóóóóóóóó, gazdag , gazdag , gazdag , gazdag , gazdag , gazdag , gazdag , gazdag ééééééééllllllllııvilvilvilvilvilvilvilviláááááááággal rendelkezggal rendelkezggal rendelkezggal rendelkezggal rendelkezggal rendelkezggal rendelkezggal rendelkezıı
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kedvezkedvezkedvezkedvezkedvezkedvezkedvezkedvezıı lehetlehetlehetlehetlehetlehetlehetlehetıısssssssséééééééégek adgek adgek adgek adgek adgek adgek adgek adóóóóóóóódnak.dnak.dnak.dnak.dnak.dnak.dnak.dnak.



�� IdIdııpont: pont: minden nevelminden neveléési nsi néév     v     ııszi idszi idııszaka  szept. vszaka  szept. véégege-- okt. okt. 
eleje eleje éés tavaszi ids tavaszi idııszaka jszaka júúnius elsnius elsıı hete   hete   

�� IdIdııtartam: tartam: 88óó –– 1717óó 0000p  p  

�� RRéésztvevsztvevıı gyermekek szgyermekek szááma: ma: 25 f25 fıı / csoport/ csoport
�� FelnFelnııttek szttek szááma: ma: 2 2 óóvvóónnıı, 1 dajka, 1 k, 1 dajka, 1 kíísséérrıı / csoport/ csoport

A gyerekek szA gyerekek száállllííttáása busszal tsa busszal töörtrtéénik.nik.
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(1 nap bemutat(1 nap bemutat(1 nap bemutat(1 nap bemutatáááása)sa)sa)sa)
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IsmerkedIsmerkedIsmerkedIsmerkedéééés a ts a ts a ts a tááááborhellyelborhellyelborhellyelborhellyel



A tA tA tA túúúúrrrráááához hoz hoz hoz 
kkkkéééészszszszüüüüllllıddddéééés s s s éééés s s s 
indulindulindulinduláááás s s s 



ÖÖÖÖsvsvsvsvéééénytnytnytnytúúúúra ra ra ra –––– megfigyelések, tapasztalatgyőjtések, vizsgálódások -
fák, bokrok, aljnövényzet,élıvilág  – szenzitív játékok





Giliszta Giliszta Giliszta Giliszta Giliszta Giliszta Giliszta Giliszta ééééééééssssssss meztelen csigameztelen csigameztelen csigameztelen csigameztelen csigameztelen csigameztelen csigameztelen csiga mozgmozgmozgmozgmozgmozgmozgmozgáááááááássssssssáááááááának nak nak nak nak nak nak nak 
megfigyelmegfigyelmegfigyelmegfigyelmegfigyelmegfigyelmegfigyelmegfigyeléééééééésesesesesesesese



MozgunkMozgunkMozgunkMozgunk gilisztakgilisztakgilisztakgilisztakééééntntntnt



A rA rA rA rA rA rA rA réééééééészletek megfigyelszletek megfigyelszletek megfigyelszletek megfigyelszletek megfigyelszletek megfigyelszletek megfigyelszletek megfigyeléééééééésesesesesesesese
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HallgatHallgatHallgatHallgatóóóózzzzáááás s s s –––– ffffüüüülellellellelı jjjjááááttttéééékkkk



GesztenyekGesztenyekGesztenyekGesztenyekéééépppp



Délutáni játékok
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VarVarVarVaráááázslzslzslzsláááássss



Munka az asztaloknMunka az asztaloknMunka az asztaloknMunka az asztaloknáááállll



HazafelHazafelHazafelHazafeléééé a ka ka ka köööözzzzöööös s s s ééééneklneklneklnekléééés s s s öööörrrröööömemememe



Erdei ovi utErdei ovi utErdei ovi utErdei ovi utáááánnnn



A tavaszi tA tavaszi tA tavaszi tA tavaszi túúúúrrrráááák k k k ---- mezmezmezmezı, r, r, r, réééét, szt, szt, szt, száááántntntntóóóóffffööööld felld felld felld feléééé
---- az akaz akaz akaz akáááácosbancosbancosbancosban
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HHHHő de kicsi ez a de kicsi ez a de kicsi ez a de kicsi ez a 
kukorica?kukorica?kukorica?kukorica?



SSSSééééta a rta a rta a rta a réééét felt felt felt feléééé



Nini! Ismerıs növények!
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LapulevLapulevLapulevLapulevéééél jl jl jl jááááttttéééékkkk



A  falu hatA  falu hatA  falu hatA  falu hatáááárrrráááábanbanbanban



ÁÁÁÁt a rt a rt a rt a rééééten a gyten a gyten a gyten a gyüüüümmmmöööölcslcslcslcsöööös fels fels fels feléééé



A lovaknA lovaknA lovaknA lovaknáááállll
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VizsgVizsgVizsgVizsgáááállllóóóóddddáááássss

FFFFőbaba, fbaba, fbaba, fbaba, fő llllóóóó
kkkkéééészszszszííííttttéééésesesese

MemMemMemMemóóóória jria jria jria jááááttttéééékkkk



Az elmaradhatatlan kirAz elmaradhatatlan kirAz elmaradhatatlan kirAz elmaradhatatlan kiráááály, ly, ly, ly, kirkirkirkiráááálylylyly adj katonadj katonadj katonadj katonáááát c. jt c. jt c. jt c. jááááttttéééékkkk



AkAkAkAkAkAkAkAkáááááááácosbancosbancosbancosbancosbancosbancosbancosban



CsigCsigCsigCsigCsigCsigCsigCsigáááááááákkkkkkkk mmááss--mmáás helyeken s helyeken 



„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait. İ azt hiszi csak játszik,

De mi tudjuk, mire megy a játék.
Arra,hogy e világban otthonosan mozgó,eleven esző,

tevékeny ember váljék belıle!”
(Varga Domokos)

Köszönöm megtisztelı figyelmeteket!

Radványi Lászlóné –
óvodapedagógus

Szombathely, 2010.04.07.


