ZÖLD MANÓ ERDEI TÁBOR
2018.06.04.-06. VELENCEI-HEGYSÉG
Tájékoztató
Tisztelt Szülők!
Amint arról már korábban értesülhettek és már az igényfelmérés is megtörtént, 2018.06.04től 06.06.-ig erdei tábort szervezünk nagycsoportos óvodásainknak a Velencei tó környékére.
A tábor ideje alatt változatos programokon igyekszünk megismertetni a Velencei tó
növénytani, állattani és földtani értékeit, látnivalóit. A játékos, és a gyerekek életkorának
megfelelő szakvezetések során helyi szakemberektől szerezhetnek ismereteket a terület
természeti és kulturális értékeiről. A változatos programokon sok lehetőség lesz a közvetlen
tapasztalatszerzésre, új élmények és ismeretek szerzésére.
A várható programok:
- Sétahajókázás a Velencei tavon, és az „Akvárium” megtekintése Agárdon,
- Látogatás a Vadmadárkórházba Sukorón, szakvezetéssel betekintés a sérült madarak
gondozásába,
- Kirándulás és szakvezetéssel egybekötött séta a Pákozd-Sukorói Arborétum és
Vadasparkba
- Kirándulás a pákozdi ingókövekhez
- Madárgyűrűzéssel egybekötött szakvezetés a dinnyési Madárdal Tanösvényre,
ismerkedés a tó madárvilágával
- Látogatás a dinnyési Várparkba
- jó idő esetén strand Agárdon,
ezen kívül sok játék, mozgás, szalonnasütés, esti csillagnézés, bátorságpróba, felfedezések
megfigyelések a patakparton és a réten stb…
A szállás vendégházban lesz Pákozdon, ahol napi 3x étkezés biztosított, ezen felül készítünk
tízórait és délutáni uzsonnát is. Utazás biztonsági öves különbusszal, amely végig a
kirándulásokra is rendelkezésünkre áll majd.
A gyerekeket az óvoda pedagógusai kísérik, 6 fő.
A részvétel önköltséges,- kivétel az utazás, a busz költségét az Önkormányzat támogatja.
A táborba az 5 évet betöltött, és a környezeti- természetismereti témák iránt érdeklődő
óvodásainkat várjuk, akik nem riadnak vissza a kirándulástól, gyaloglástól, önállóak, és
akiknek nem fog gondot okozni pár nap távollét, valamint egészségesek, közösségbe
mehetnek. Ez utóbbiról szülői nyilatkozatra is szükség lesz a táborozás előtt.
A tábor költsége 21.000 Ft, amely tartalmazza pl. a programok, szakvezetések költségét,
szállást, étkezést, póló stb. árát.
A táborba elsősorban a már korábban jelentkezett gyerekeket várjuk, de mivel van még hely a
buszon és a szálláshelyen, további jelentkezőket is várunk szeretettel.

A jelentkezés a részvételi díj befizetésével és a részvételi nyilatkozat aláírásával történik meg.
Jelentkezést követően visszalépésre csak másik kisgyermek jelentkezésével van lehetőség, a
szálláshely foglalása miatt.
A részvételi díjat a Harangvirág utcai Óvodában, a titkárságon lehet befizetni, 2018. május
15-ig.
Az egyéb részletekről júniusban küldünk tájékoztatót. Addig is érdemes a táborozáshoz
szükséges felszerelések beszerzéséről időben gondoskodni, pl. túracipő, esőkabát, hátizsák,
zseblámpa stb.
Szeretettel várjuk a Zöld Manó erdei táborba a természet iránt érdeklődő óvodásainkat!
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