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Június 17-21. között, délután 13 órától 17 óráig 
mesékkel egybekötött játékos, kézműves 
foglalkozásokat tartunk a Gyermekkönyvtárban. 
 
A tábor költsége gyermekenként 500,-Ft. 
Jelentkezést már nem tudunk fogadni! 
7-12 év közötti, iskolás gyermekek jelentkezését várjuk. 
 
Szükséges 1 db egyszínű (bármilyen színű) pólót a 
tábor első napjára behozni, ebből lesz a tábori 
„egyen póló”. 
 
A tábor minden napja egy-egy nép, népcsoport 
meséihez köthető. A gyerekek így játszva 
ismerkedhetnek meg más népek kultúrájával, meséivel 
és játékos foglalkozásokon vehetnek részt. 
 
A jelentkezéshez egy jelentkezési lapot kell kitöltve 
leadni a Gyermekkönyvtárban. A jelentkezési lap 
hátulján szereplő nyilatkozat aláírásával az ott 
szereplő szabályokat és feltételeket a szülő 
elfogadja. 
 
 
 



A programok napi lebontásban: 
 
1. Június 17.(hétfő): Magyar népmesék 
 - Ismerkedés egymással, a könyvtárosokkal és a könyvtárral.  
 - Magyar népmesék 

- Szükséges egy egyszínű póló a gyermekeknek, amit közösen fogunk 
„egyen pólóvá” alakítani, textilfestékkel. Ezt hordhatják majd a tábor során, 
ami a későbbi foglalkozásoknál védi a ruhájukat. 
 
2. Június 18. (kedd): Távol-keleti népek meséi 
 - Japán és kínai mesék 
 - Ismerkedés a japán és kínai művészetekkel. 
 - Játék a papírral 
 
3. Június 19. (szerda): Zenére fel! Mese és zene 
 - Mese és balett, hogyan lehet, hogy a Diótörőről két eltérő dolog jut 
eszünkbe? 
 - Látogatás a Zenei könyvtárba 

- Ismerkedés a hangszerekkel 
 - Zenés játékok 
 
4. Június 20. (csütörtök): Görög mesék 
 - A görögök és a művészet 
 - Görög népmesék 
 - Szobrászkodás kicsiben, só-lisztgyurmázás 
 
5. Június 21. (péntek): Indián nap 
 - Nyomkereső játék, könyvtárhasználat játékosan 
 - Indián mesék 
 - Játék a fonallal 
 - Indián fonat és fejdísz készítés 

 
 

 

A Táborozó szabályai: 
  

- A könyvtárosok a gyermekért csak a tábor ideje alatt és a 
tábor helyszínén (kirándulás esetén az adott helyszínen) felelős. A 
táborba érkezés és távozás a szülő felelőssége. 

- Előre jelzett kirándulás esetén a könyvtárosok a gyermeket a 
zárás idejére a Gyermekkönyvtárba visszahozzák. 

- A tábor kezdési és zárási idejét figyelembe véve a szülő 
köteles gondoskodni a lehető legpontosabb érkezésért és 
távozásért. 

- Amennyiben a gyermek a táborba egyedül érkezik és 
távozik, arról a szülő írásos nyilatkozatot kell leadjon a 
könyvtárosoknak, melyben leírja, hogy a gyermek saját 
felelősségükre önállóan közlekedik, az ő engedélyükkel és 
beleegyezésükkel.  

- A Gyermekkönyvtárat a gyermek csak szülő, felügyelő 
vagy könyvtáros jelenlétében hagyhatja el.  

- A tábor során inni-, és ennivalóról a gyermekeknek, a 
szülőnek kell gondoskodnia, amennyiben szükséges, valamint az 
esetleges betegségek miatt szükséges gyógyszerekről is. 

- A táborba nem jöhet olyan gyermek, aki bármilyen fajta 
fertőző betegségben szenved, vagy a tábort megelőző héten a vele 
egy háztartásban élők közül fertőző betegségben szenvedett. 

- A könyvtárosok a gyermek felügyeletéért  felelősséget 
vállalnak, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával 
hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó, 
fényképezőgép) illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. 
 


