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A tábor programja

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src="//connect.facebook.net/hu_HU/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));KEDVES BETYÁRJELÖLT !
A Vidróczki Betyáriskolában játékos formában minden nap valami újat tanulhatsz, új örömöket szerezve önmagadnak.
Szebben szól az a fûzfa síp, vagy szebben repül az a papírsárkány amelyet te magad készítettél. A kemencében sült
kenyér íze is finomabb, ha te magad dagasztottad a tésztáját. Garantáljuk, nem fogsz unatkozni,és sok újat fogsz
tanulni.
-jelszavunkKALAND, ÉS ÉLMÉNY MINDEN NAPRA!
1. Nap (szombat)
Megérkezés, a táborlakók fogadása.
Rövid séta a faluban, a környezet megismerése a templomdombról.
Este tábortûz, a betyáriskola megnyitása, bemutatkozás.
A táborrend ismertetése.
2. Nap (vasárnap)
Gyalogtúra túravezetõvel.
"Az erdõ fohásza." A természetben található termések, növények gyüjtése a késõbbi foglalkozásokhoz. Állatnyomok
keresése. Lábnyomok kiöntése gipsszel. Este filmvetítés: A Bükki Nemzeti Park természeti értékei, a természet csodatára.
3. Nap (hétfõ)
Hol lakik a betyár?!
Kunyhóépítés a természetben gyûjtött gallyakból, vesszõkbõl.
A betyártanya kialakítása. Tûzrakóhely, a tûzrakás "tudománya", és szabályai. Vesszõkerítés. Látófa.
4. Nap (kedd)
Játékok, titkok, csodák, örömök.
Régi gyermekjátékok megismerése, készítése: fûzfa síp, bodzafa síp, sútogálás, bigézés, stb.
Betyárvirtus. Játékos sportvetélkedõ.
íjászat, dárdavetés, csúzlizás, kötélhúzás, labdajátékok, karikásostor a csikósok szerszáma, a betyárok fegyvere.
5. Nap (szerda)
Élõ palóc konyhamúzeum.
Sütés- fõzés régi receptek alapján, régi konyhai eszközök megismerése.
"Tudsz-e már kenyeret sütni?!" Kérdezte a legény a lánytól, mielõtt feleségül kérte.
6. Nap (csütörtök)
Kirándulás Egerbe.
Városnézés idegenvezetõvel. Vármúzeum. Fegyvertörténeti Múzeum.
7. Nap (péntek)
Régi mesterségek napja.
Kreatív csoportfoglalkozások természetes anyagokkal.
agyagozás, nemezelés, a szövõszék részei, a szövõszék felvetése,
szövés, fonás, körmönfonás, fûszõnyeg készítése.
Közben megismerkedünk a tájra jellemzõ gyógynövényekkel.
Ötórai tea: akácfavirág, vadmenta, csipkebogyó, csalán,
egyéb gyógynövénykeverékek.
8. Nap (szombat)
A papírsárkány, mint régi idõk kedvelt gyermekjátéka.
A sárkányépítés és eregetés régebben mindennapos program volt, mely a legszórakoztatóbb játékok közé tartozott.
Apáról fiúra szállt. Az építés fortélyait a nagyobbaktól ellesve sajátították el, majd adták tovább az utánuk jövõ
nemzedéknek. Sajnos ez a szép játék lassan feledésbe merül.
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-a sárkányépítés története
-a sárkányok fõ típusai
-a sárkány és a légáramlatok
-építés és eresztés
9. Nap (vasárnap)
Táborzárás, betyárbizonyítványok átadása. Hazautazás.
Javasoljuk, a táborba hozzatok magatokkal olyan eszközöket, amelyek hasznosak lehetnek a programok során.
Pl.: elemlámpa; kiskés, vagy bicska; távcsõ, ha van otthon; gumicsizma; esõköpeny; írószer; ecset; vízfesték;
Kisebb méretû hátizsák túrázáshoz, melyben elfér a napi élelem, ivóvíz, fényképezõgép, esõköpeny, stb.
Hozzatok magatokkal egy kis füzetet, amely mindig kéznél lesz a napi programoknál.
"VELEMJÁRÓ KÖNYVECSKE"
Ebbe fogjuk beírni azokat a szavakat, és kifejezéseket, amelyek a mai nyelvünkben, mindennapi szóhasználatunkban
történeti okok miatt már alig fordulnak elõ. A letûnt paraszti életmód, a kihaló mesterségek, a régi életformák szavai
ezek, azonban úgy gondoljuk, hogy a nyelvi gyarapodás, az általános mûveltség, a nemzeti önismeret nem lehet meg
nélkülük.
Várlak benneteket!
Falubíró

http://gyermektaboroztatas.falubiro.hu

Támogató: Joomla!

Generálás: 22 June, 2018, 08:03

