Tarkaszárnyú száz mese
k

kézműves és kreatív
tábor
Szamóca Játékszigete

2018. július 09-13.

2018. június 18 – augusztus 17.

Korcsoport:

6 – 12 év

Tábori díj:

30.000 Ft/fő/hét

Szamóca X. Nyári napközije
Heti alapdíj:

26.500 Ft/fő / hét/egésznap

augusztus 17.

CSILLAGHEGYEN

17.500 Ft/fő/ hét/félnap
Megismerkedünk olyan kézműves technikával (
batikolás,

nemezelés

lufihajtogatás),

melyek

segítségével egy kis varázslatba csöppenünk. Mesét
írunk,

bábokat

és

mesekönyvet

készítünk,

szinézkedünk és dalolunk.
Várunk mindenkit, aki szereti a mesék csodálatos
varázsát!

Nyitvatartás:

hétköznapokon 8.00 – 16.30

2012. június 18 –
augusztus 31.

Mesével, zenével, kézműveskedésssel, kukta
napokkal, sok mókával és mozgással várjuk az
óvodába készülő és a kisovis gyermekeket.

Nyári napközi -Játéksziget
2 – 5 éves gyermekeknek

Tematikus táborok,

Jelentkezés: 30 – 5920762, 30 - 5920814

Táborvezetők: Zsolnai Dorka és Sipos Szilvia

6 – 12 éves
Tábori kedvezmények

Gyermekfelügyelők:

Testvérkedvezmény: -2000 Ft/ 2. gyermektől

Zsolnay Dorka
2012.
június 18 –
Sipos Szilvia
augusztus
31.
Szabó Mónika
kisgyermeknevelő

óvodapedagógus
pedagós

Orbán Zsuzsa

pedagógiai asszisztens

Törzstáborozó:

-2000Ft/hét a 2. héttől

Helyszín: Csillaghegyi Szamóca Gyermekház
1039 Mátyás király út 57.
Információ:
www.szamoca-gyermekcentrum.hu/csillaghegy
30 – 5920814

Nyári korepetálás, fejlesztés
és készségszint felmérés

HAJRÁ SULI!
Hangocskák - kreatív zene tábor

2018. június 18 - augusztus 31.
Korcsoport:

2 – 14 év

2018. június 25 – 29.

Korcsoport:

Egyéni foglakozás díja: 5000 Ft/60 min

Tábori díj:

3 – 7 év

25.000 Ft/fő/hét

. Napjainkat a zene jegyében bábozással, diavetítéssel,

gyermekeknek

kézműveskedéssel, mesével, hangszerkészítéssel,
zenehallgatással, szabadtéri programokkal töltjük el.

rendszerességű

fejlesztő

foglalkozást tartunk.
Az

isolásoknak

gyógypedagógus,

kortárssegítő,

pedagógus és pedagógus asszisztens segítségével
elmélyíthetedi az év közben tanult ismereteket,
erősítheted tanulási technikádat.

Nagy szeretettel várunk olyan gyermekeket, akik
érdeklődnek a zene iránt. A tábori részvétehez nem
szükséges semmilyen előképzettség!
Célunk, hogy már óvodás kortól megismertessük és
megkedveltessük a közös zenélés, éneklés örömét, a
csend fontosságát.

A nyári időszak alatt is egyeztetett időpontban

Korcsoport:

7 – 14 év

Az utolsó nyári tábort már az iskolára készülődve
tölthetik velünk a gyerekek. A tábori hét játékos
mozgástevékenységekre épít, méltó zárása a nyárnak.
A hosszú pihenés alatt ellustult tanulási készségeket
turbózzuk fel a sikeres évkezdéshez. A hét végére
mindenki rátalált egyéni tanulási stratégiájára,
önbizalommal és tanulási kedvvel felvértezve várja az
első becsöngőt.
A szülőknek konzultációs lehetőséget biztosítunk,
melyen az intenzív tábori hét tapasztalatait adjuk át.
Tábor vezetők:
Szabó Mónika

pedagógiai diagnosztikát végzünk.
Táborvezetők Mátrai Zsófia zenepedagógus
Pedagógiai mentor: Szabó Mónika gyógypedagógus

2017. augusztus 13 – 17.

2017. július 24 - július 28.

Korai fejlesztés nyári programjában a 2 – 6 éves
heti

Intenzív mozgás és
tanulásmódszertani tábor

Szabó Mónika mozgásfejlesztő pedagógus

Gyógypedagógus - pszichopedagógus,
anyanyelvi fejlesztő pedagogues és mozgásfejlesztő terepauta

