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MESÉS GYEREKTÁBOR AZ ALKOTÓPONTBAN
Ebben a táborban olyan meséket dolgozunk fel, amelyek nem sok meglepetést 
rejtenek már… Vagy talán mégis? Biztosak vagytok benne, hogy végül a három kis-
malac a téglaházban győzi le a farkast és, hogy Piroska és a farkas sosem lesznek 
jó barátok? Körüljárjuk, újragondoljuk, átköltjük, különböző képzőművészeti tech-
nikákkal újraalkotjuk.

A foglalkozásokat vezeti: Kiss Dorottya és Szőke Barbara - HALSZEM MESEMŰHELY

Dóri kulturális antropológus és vizuális kultúra tanár. Imád a gyerekekkel közösen 
alkotni. A Halszem Meseműhely alapítója. Hobbija az úszás, túrázás, gombászás és 
éneklés.

Barbi tárgyalkotó (tervező) és  kézműves tanár. Egyetemi (MOME) el foglaltságai 
mellet gyerekeknek hobbi- felnőtteknek tematikus  kerámia szakkört tart immár 
egy éve a Noha stúdióba. Szabadidejében szeret lovagolni, úszni és kirándulni.

2018 nyári tábor       >> 6- 10 éves gyerekeknek <<       06.16 - 06.20 | 08.21 - 08.24



HETI TEMATIKA

Hétfő: Tündérek és árnyak: A tábor mesés utazással indul, ahol a gyerekek növényekkel 
és csodás virágokkal alkotnak képet. Délután játszunk az árnyakkal és saját lampionokat 
készítünk.

Kedd: Sellők és kalózok izgalmakkal teli világába kalauzoljuk el a gyerekeket. Szigetek között 
kelünk útra és megnézzük mi vár ránk a tenger habjai alatt a mélyben és a hullámok hátán. 

Szerda: A nap, amikor megtudjuk, hogy mindig a farkasok győznek-e a mesékben. Fa, agyag, 
karton, szalma és már készülnek is a kisházak. Olyan építmények születnek, amik egy farkas 
süvítő fújását is kibírják, majd kollázs készítés a nagymamánknak. 

Csütörtök: fogjuk el a rossz álmainkat a saját magunk által készített színpompás álom-
fogónkkal. A szép álmokat pedig őrizzük meg és muzsikáljunk nekik általunk tervezett 
hangszerekkel.

Péntek: segítő és gonosz tükrök. Hiúság és önismeret. Ezen a napon olyan tükrök szület-
nek, melyben minden gyerek szívesen pillant magára. A hiú boszorkányok elűzéséhez pedig 
különleges módszerekhez folyamodunk. 

A tábort a gyerekek munkáiból létrehozott kiállítással zárjuk.

GYAKORLATI TUDNIVALÓK

Turnusok:

1. Mesés Gyerektábor (5 napos)

Július 16-20. hétfőtől péntekig
Jelentkezési határidő: június 29. péntek

Ár: 38 000-Ft/fő 
Az ár tartalmazza az alapanyagokat és az ebédet. 

Jelentkezési lap: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUBxRCM32sz3TVkVQQzqcHHTAWChbqcL_nvk9W3IGCJNspRQ/viewform
A táborra jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és 2018.06.29-ig 10 000-ft előleg 
befizetésével válik érvényessé.

2. Mesés Gyerektábor (4 napos)

Augusztus 21-24 keddtől péntekig 
Jelentkezési határidő: július 30. hétfő

Ár: 31 000-Ft/fő
Az ár tartalmazza az alapanyagokat és az ebédet. 

Jelentkezési lap: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8n5ylsvPIaUfMcHn_rJtWXWszaXRf1ClRog-mlTp6OWr1zA/viewform
A táborra jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és 2018.07.30-ig 10 000-ft előleg 
befizetésével válik érvényessé.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Kiss Dorottya, Halszem Meseműhely
halszem.mesemuhely@gmail.com
+36-30-427-9258

https://halszem.hu/gyerektabor/

halszem.mesemuhely
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