
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

 
 

Bicskei Lurkók tábora 
Bicske Város Önkormányzatának nyári tábora  

az intézményekben dolgozó munkatársak gyermekei számára 
2018. július 16 -20. 
1. hét programja 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 
     
Napirend: 
7.30-8.30 Gyermekek megérkezése a Művelődési Központba, az otthonról hozott reggeli 

elfogyasztása, olvasás, bábozás, játék, rajzolás 
8.30-12.00 Foglalkozások 
12.30-13.30 Ebéd a Csokonai Ált. Isk. Prohászka utcai ebédlőjében  

(Étkezést a Városi Konyha biztosítja) 
13.30-15.30 Foglalkozások  
15.30-16.00 Uzsonna, hazaindulás a Művelődési Központból 
  Kirándulás napján:  indulás 8.30, érkezés 16.00, étkezés: hideg csomag 
  Szerdánként:  16.30-18.15 Kreatív foglalkozás 
 
Foglalkozások helyszíne:  
Petőfi Művelődési Központ, Tanuszoda, Nagy Károly Városi Könyvtár,  
Fiatalok Háza, Bicske Szíve park, Batthyány-kastély, Kossuth tér 
Táborvezetők: Karnel Ágnes pedagógus és Kiss Irén népi kismesterség oktató   
 
Július 16. hétfő 
délelőtt: Ismerkedés, ismerkedési játékok, 

közös pólófestés / hozott fehér pólóval 
  Játék a Kossuth tér parkjában 
délután: Úszás a tanuszodában, majd játék a Bicske  
  Szíve parkban. 
 
Július 17. kedd 
délelőtt: Látogatás a könyvtárban. 
  Könyvtári foglalkozás, játék, társasjáték  
délután: Korongozás, agyagozás, állatfigurák készítése 
   
 
Július 18. szerda 
  Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba 

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 
táborozóinkkal. 

16.30-18.15 Kreatív foglalkozás 



 
Július 19. csütörtök 
délelőtt: Filmvetítés a Fiatalok Házában.  

Nemezelés. 
  Ismerkedés a gyapjúval. Nemezkép, 

 nemezlabda készítése. 
délután: Úszás a tanuszodában, játék a Bicske Szíve 
parkban.  
 
Július 20. péntek 
délelőtt: Séta a Báder gyűjteményhez, régi tárgyak  
  megtekintése. 
délután: Gyöngyfűzés 
  Táborzáró sütiparti 
 
 
 
Tudnivalók a szülőknek: 
 
Túrához, sétához ajánlott: esőkabát, hátizsák, réteges öltözködés, kullancs- és szúnyogriasztó. 
 
Kiránduláskor hideg uzsonna csomagot kapnak a gyerekek, 
de kis üdítőt vagy vizet hozzanak magukkal.  
 
Fürdőzős programokhoz fürdőruha, törölköző, fehérnemű, 
papucs, ÚSZÓSAPKA szükséges. Az úszás már a tábor első 
napján, hétfőn, és csütörtökön is lesz, kérjük, ne felejtsék 
otthon a fürdőfelszerelést!  
 
A Bicskei Lurkók első táborában hétfőn pólót festünk, ezért 
egy fehér pólót minden táborozó hozzon magával! Kérjük, 
szíveskedjenek gyermekükkel Üzenő füzetet küldeni, 
tolltartó, színes ceruza is legyen a zsákban, mert szükség lesz rá. 
 
Reggelit vagy tízórait a gyermek (amennyiben nem reggelizik otthon) hozzon magával, és itt 
jóízűen, közösen elfogyaszthatják együtt. 
 
 



Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

 
 

Bicskei Lurkók tábora 
Bicske Város Önkormányzatának nyári tábora  

az intézményekben dolgozó munkatársak gyermekei számára 
2018. július 23-27. 
2. hét programja 

Helyszín: Petőfi Művelődési Központ 
     
Napirend: 
7.30-8.30 Gyermekek megérkezése a Művelődési Központba, az otthonról hozott reggeli 

elfogyasztása, olvasás, bábozás, játék, rajzolás 
8.30-12.00 Foglalkozások 
12.30-13.30 Ebéd a Csokonai Ált. Isk. Prohászka utcai ebédlőjében  

 (Étkezést a Városi Konyha biztosítja) 
13.30-15.30 Foglalkozások  
15.30-16.00 Uzsonna, hazaindulás a Művelődési Központból 
  Kirándulás napján:  indulás 8.30, érkezés 16.00, étkezés: hideg csomag 
  Szerdánként:  16.30-18.15 Kreatív foglalkozás 
Foglalkozások helyszíne:  
Petőfi Művelődési Központ, Tanuszoda, Nagy Károly Városi Könyvtár,  
Fiatalok Háza, Bicske Szíve park, Batthyány-kastély, Kossuth tér 
Táborvezetők: Karnel Ágnes pedagógus és Kiss Irén népi kismesterség oktató   
 
Július 23. hétfő 
délelőtt: Ismerkedés, ismerkedési játékok 

Úszás a tanuszodában, játék a Bicske Szíve 
parkban. 

délután:  Sárkánykészítés 
Játék a Kossuth tér parkjában. 

 
  
Július 24. kedd 
délelőtt: Könyvtárlátogatás 
  Könyvtári foglalkozás, társasjáték a könyvtárban 
délután: Séta a Báder gyűjteményhez, régi tárgyak megtekintése, állatok nézése 
   
 
Július 25. szerda 

Kirándulás Székesfehérvárra a 
Babamúzeumba és a Koronás parkba. 
A középkor rejtelmes világába 
pillanthatnak be a gyerekek 
Székesfehérváron a játszóparkba, ahol 
egyedi és rendkívül változatos játékokkal, 
a modern technika vívmányait is 
alkalmazva ismerhetik meg az egykori 
koronázó város történelmét, mindennapi 
életét. 
A játszópark mellett ellátogatunk a 
Hetedhét játékmúzeumba is ahol régi játékokat, babákat tekinthetnek meg a táborosaink. 

16.30-18.15 Kreatív foglalkozás 



 
 
Július 26. csütörtök 
délelőtt: Úszás a tanuszodában, játék a Bicske 

 Szíve parkban. 
délután: Filmvetítés a Fiatalok Házában 
  Játék a Kossuth téri parkban, készülés a 

 pénteki Ki mit tud?-ra 
  
 
Július 27. péntek 
délelőtt: Kalandra fel! 
  Ügyességi játékok a Batthyányi-kastély  

parkjában, 
  rókavadászat, staféták, sorversenyek 
 délután: Megasztár kerestetik – Játékos ki mit tud? 
  Táborzáró sütiparti  
 
 
 
Tudnivalók a szülőknek: 
 
Túrához, sétához ajánlott: esőkabát, hátizsák, réteges 
öltözködés, kullancs- és szúnyogriasztó. 
 
Kiránduláskor hideg uzsonna csomagot kapnak a 
gyerekek, de kis üdítőt vagy vizet hozzanak magukkal.  
 
Fürdőzős programokhoz fürdőruha, törölköző, 
fehérnemű, papucs, ÚSZÓSAPKA szükséges. Az úszás már 
a tábor első napján, hétfőn, és csütörtökön is lesz, kérjük, 
ne felejtsék otthon a fürdőfelszerelést!  
 
Kérjük, szíveskedjenek gyermekükkel Üzenő füzetet 
küldeni, tolltartó, színes ceruza is legyen a zsákban, mert szükség lesz rá. 
 
Reggelit vagy tízórait a gyermek (amennyiben nem reggelizik otthon) hozzon magával, és itt jóízűen, 
közösen elfogyaszthatják együtt. 
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