


 

 
 

NYÁRI MANÓTÁBOROK  
3-6 éves ovisoknak 

 

Téged is várnak a Manóbirodalom nyári táborai! 
 

2013. június 17-21.   Kézműves tábor 

2013. június 24-28.   Angol nyelvi tábor 

2013. július 1-5.    MiniManó Torna tábor 

2013. július 8-12.    Kalóz és kishableány tábor 

2013. július 15-19.   Lovag-és hercegnőképző tábor 

2013. július 22-26.   Kézműves tábor 

2013. július 29-augusztus 2.  Kalóz és kishableány tábor  

2013. augusztus 5-9.   Kézműves tábor 

2013. augusztus 12-16.   Lovag-és hercegnőképző tábor 
 

Kézműves tábor: a hét folyamán a különböző kézműves technikákkal ismerkedünk meg a gyerekekkel. 
 

Angol nyelvi tábor: a tábor célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek az angol nyelvvel. A foglalkozások 

alkalmával angol nyelvű meséket, dalokat és mondókákat tanulnak, természetesen az életkoruknak megfelelően, 

játékos formában. Az angol nyelvű játékokat sok-sok mozgás, rajzolás és barkácsolás kíséri. 
 

MiniManó torna tábor: a hét folyamán sokat mozgunk, tornázunk . A foglalkozások alkalmával bábokat 

készítünk, majd eljátszuk a meséket. 
 

Kincskereső, kalóztábor: hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, egy icike-picike kincses 

sziget. Keressük meg együtt a partra vetett kincses ládikát, mely az elmúlt évszázadok alatt rejtve maradt. 

Közösen elkészítjük az ehhez szükséges eszközöket, térképet, majd felfedező útra indulunk. Ígérjük, a hét 

végére mindenkiből igazi kincskereső kalóz válik, és senki nem tér haza üres kézzel! 
 

Hercegnőképző tábor: hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, egy varázslatos kert, ahol a 

varázserővel rendelkező tündérek, hercegnők éltek. A hét folyamán elkészítjük a tündérek ékszereit, 

berendezzük a varázskertet, és különböző próbáknak vetjük alá magunkat, hogy a hét végére mindenkiből 

varázserővel bíró tündér, hercegnő váljék. 

 

Kishableány tábor: a hét folyamán csillámló hableányokat készítünk, hableány tükröt, nyakéket, táskát, 

koronát barkácsolunk, és meséken keresztül megismerkedünk a hableányok életével. 

 

Lovag tábor: a hét folyamán megismerkedünk a kis lovagok életével, lovagi próbáknak vetjük alá magunkat, 

kardot, pajzsot barkácsolunk. 
 

Amit a táborokról tudni érdemes: a táborok elsősorban fél naposak, reggel 9-től délután 13 óráig 

tartanak, de igény esetén egész napos felügyeletet is biztosítunk este 18 óráig. A tábor ára: 

18.000Ft/gyermek/hét (9-13 óráig), egész napos elhelyezés esetén 23.000 Ft/gyermek/hét (9-18 óráig), 

testvéreknek 10% kedvezményt biztosítunk. Az étkezéseket a tábor ideje alatt biztosítjuk. A részvételi 

szándékot 5.000 Ft előleg kíséretében május 15-ig kérjük jelezni. A teljes részvételi díjat minden esetben a 

tábor kezdete előtt 1 héttel kérjük befizetni. 
 

Manóbirodalom Készségfejlesztő Játszóház 

1118 Budapest, Csiki hegyek u. 2. 

www.manobirodalom.hu, manobirodalom@gmail.com, 06-20/428-2620 
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