
Hová menjünk? 
                                                 Mit csináljunk? 

Mit nézzünk meg? 
 

Utánam srácok! 
Utánam lányok! 

 

Korong Matyi 
kézműves tábor 
2016. június 20 – 24. 
 

Állandó program: 
 

7.30-8.30 
Gyermekek megérkezése, 
reggeli (otthonról hozott), foglalkozások 
8.30-12.00 
Szabadidős programok 
12.00-13.30 
Ebéd a CSVM Prohászka utcai ebédlőjében 
13.30-15.30 
Szabadidős programok 
15.30-16.30 
Uzsonna, hazaindulás 

 

Június 20. hétfő 
Délelőtt 

Kezdődjék a tábor! 
Korong Matyik bemutatkoznak 
Korong Matyik induló 
Névkártya készítés 
Napellenző készítése 
Labdajátékok, körjátékok a parkban, daltanulás 
 

Délután 

Úgy élvezem én a strandot! 
Bátorságpróba, úszóverseny 
 

Június 21. kedd 
Délelőtt 

Kismesterek napja – kézműves foglalkozás 

Látogatás a Pálffy kádárműhelybe 
 

Délután 

Gyöngyékszerek 
Gyöngyvirág, karkötő készítése 
Népi játékok, énekek tanulása a Kossuth tér 
parkjában 

 

Június 22. szerda 
 

Kirándulás Budakeszire a 
Vadasparkba és a János-hegyi 

Erzsébet kilátóhoz 
A Budakeszi Vadaspark Budapest határán a 

Budakeszi völgyben található. A park több mint 
300 hektáron körül zárt terület. Egész éven át 

értelmes és tartalmas programokat kínál a 
gyerekeknek és felnőtteknek. Kirándulásunk 

során karámokban tartott és szabadon élő 
állatokat nézhetünk meg a kis táborozóinkkal, 
majd a János-hegyi kilátón gyönyörködhetünk 

Budapest panorámájában. 
 

Indulás 8.30 kor, érkezés 16.00 kor. 
 (A gyerekek hideg csomagot kapnak, 

amely szendvicseket és üdítőt tartalmaz) 
 

Június 23. csütörtök 
 

Délelőtt 

Madárka, madárka 
Gyapjúból madárkás  
nemezkép készítése 

 

Délután 

Vizi játékok a Tanuszodában 
 

Június 24. péntek 
Délelőtt 

Milyennek látod Korong Matyit? 
Agyagozás, korongozás a gyermekotthon 

kerámia műhelyében 
Aszfaltrajz verseny  

 

Délután 

 Vidám táborzárás 
 Süti parti, mini diszkó, lufi hajtogatás, 

vidám móka, kacagás vár minden 
táborozóra. 

 

Részvételi díj: 
8500Ft/tábor 

(Napi kétszeri étkezéssel, 
programköltségekkel együtt) 

 

BEMKK Petőfi Művelődési Központ 
2060 Bicske, Kossuth tér 20.  

T: 22/ 951 299, mobil: 0620 430 7770 
e-mail: info@bicskemuvhaz.hu 

 

www.bicskemuvhaz.hu 



Huncutka 
mesetábor 
2016. június 27 - július 1. 
 

Június 27. hétfő 
Délelőtt 

Mi vagyunk a Huncutkák 
Huncutkák bemutatkozása, Huncutka-induló 
Névkártya készítése 
Mesefilm vetítése –Magyar népmesék 
Napellenző készítése, játék 
 

Délután 

Vizi tündérek a Tanuszodában 
Fürdés és játék a Tanuszodában. 

 

Június 28. kedd 
Délelőtt: 

Óriáspuzzle készítése népmese alapján  

Közös rajzolás, festés, majd a kirakó kivágása. 
 
Délután:  

Látogatás Báder Antal 
gyűjteményéhez 
 

Június 29. szerda 
Kirándulás az Alcsútdobozi 
Kalandparkba és az Arborétumba. 
A tavasszal megnyílt kalandpark 
 4 pályán várja a kalandvágyó gyerekeket, 
fiatalokat és felnőtteket. 
 A kirándulásunk során mi is kipróbálhatjuk a 
mászás örömeit, majd jól elfáradva átsétálunk az 
Arborétumba, ahol Magyarország legeredetibb 
angolparkja vár minket. A madárdaltól hangos, 
hatalmas fákkal szegélyezett sétáló utakon 
táborozóinkkal bejárhatjuk a parkot, és 
gyönyörködhetünk a látnivalókban. 
 
Indulás menetrendszerinti járattal 9.00 kor 
(A gyerekek hideg csomagot kapnak a kirándulás 
napján, amely szendvicseket és üdítőt tartalmaz) 

 
 
 

 
          

 

   Június 30. csütörtök 
Délelőtt 

Könyvtári kalandok 
Mesedélelőtt a könyvtárban – 

papírszínház és interaktív foglalkozás 

 
Délután  

Vizi játékok 
Úszás és játék a Tanuszodában 

 

Július 1. péntek 
Délelőtt 

  Babszem Jankó 
 Meseillusztráció készítése, rajzolás, 

festés, a mese eljátszása 
 

Délután 

Ha jó a kedved, 
 tapsolj nagyokat!  

               Játékos mesevetélkedő, majd 
táborzárás süti partival, mini diszkóval 

 
A táborokat vezeti: 

Karnel Ágnes 
pedagógus 

Kiss Irén 
népi kismesterség oktató és 

Nádiné Bachmajer Tímea 
óvónő 

 

Részvételi díj: 
8500Ft/tábor 

(Napi kétszeri étkezéssel, 
minden programmal) 

 

Szeretettel várjuk a 6-12 éves gyerekeket 
hétfőtől-péntekig, 8-16 óráig, ahol a gyerekek 

maguk élik át a mese világát. 
A program során mesefilmek és meseolvasás 

alapján elkészítjük a mesehősöket. 
 

Ami a táborokba szükséges: 
hátizsák, réteges öltözködés, esőkabát, 

kullancsriasztó, zsebpénz a kirándulásokra, 
innivaló, üzenőfüzet 

fürdéshez: 
úszósapka, fürdőruha, papucs, törölköző 

 


