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PROJEKT MEGHÍVÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, 
kirándulások, túraszakkörök 
DÁTUMA: 2015. június 22.- 26. 
 

KEDVES SZÜLŐK! 

Napközis tábor szervezünk 2015. jún.22-26-ig. 

Egy-egy nap 8–17 óráig tart majd. Általában 8- ½ 9-ig gyülekező, játék, 
beszélgetés; 9-14-ig program, 15-ig ebéd, kis pihenő után játék; 16 órától 
lehet a gyerekekért jönni; játszótéri játék 17-ig . 
 
TERVEINK, melyek még módosulhatnak…(időjárás, előre nem látható esemény… 
Ekkor lehet programcsere; játékok, múzeum, esetleg mozi) 

időpont program 
jún.22.hétfő Budapesti séta, arborétum 
      23. kedd Planetárium 
      24. szerda  Vadaspark- gyermekvasúttal 
      25.csüt. Csodák Palotája  
      26. péntek Margit-sziget 
 
 Az építkezés miatt befogadónk az Albertfalvi Közösségi Ház, Gyékényes 
utca 45-47.. itt találkozunk reggelenként. 
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PROJEKT BESZÁMOLÓ 
 

ISKOLA: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda 
AZ ESEMÉNY: Egészségnevelő túrák, táborok, 
kirándulások, túraszakkörök 
 
DÁTUMA: 2015. június 22.- 26. 
 
A táborban változatos programokat szerveztünk a gyerekeknek. Hétfőn a 
Budai Várnegyed nevezetességeivel ismerkedtünk meg.Délután a Corvinus 
Egyetem arborétumának gazdag növényvilágát csodáltuk meg. A kerti tó 
és a biokert megtekintése a városi gyerek számára különleges élményt 
jelentett. 
 
Kedden a Planetáriumban a Nap családja című előadást néztük meg. A 
Népliget adta lehetőség szabad mozgást biztosított a közös játékra. 
 
Szerdán a Gyermekvasúttal utaztunk, érdekes volt számukra, hogy a 
szolgálatot gyerekek látták el. Meglátogattuk a Budakeszi Vadasparkot. Az 
őshonos állatokat erdei környezetben láttuk. Nagy élményt jelentett az 
állatsimogató. 
 
Csütörtökön a Csodák Palotájában játékos formában ismerkedtünk a fizika 
jelenségeivel, törvényszerűségeivel. A legnépszerűbb játék a hűtlen 
árnyék és a futó folyosó volt. Megfigyeltük az Öveges teremben látható 
kísérleteket is. 
 
Pénteken a Margit-szigeten megnéztük a szökőkutat, a kolostor romjait, a 
rózsakertet. A kisállatkertben láttunk gólyákat, lovakat, pávákat. A 
gazdagon felszerelt játszótér jó befejezés e volt a programnak. 
A tábort játékos vetélkedővel zártuk, melynek kérdései a hét 
eseményeihez kapcsolódtak. A vetélkedő végén minden kisgyermek 
kapott jutalmat.. 
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