Kedves Szülők!
Ezen a nyáron is várja a kalandozni vágyó gyerkőcöket a Lehetsz Király! nyári
tábora!
Ebben az évben három napközis és egy „ottalvós” turnussal készültünk számukra!
Hogy miért is jó választás a Lehetsz Király! tábor a gyerekek számára?
- Programjainkban célkitűzésünk, hogy a gyermekek számára olyan fejlődési
lehetőséget nyújtsunk, melyben ők a játékok és a mese, művészetek révén
számukra észrevétlenül gazdagodhatnak.
Az öt napos program során elkészítünk és megtanulunk olyan társasjátékokat,
melyek által a gyermekek stratégiai-logikai gondolkodása mellett érzelmi
intelligenciájuk (vágykésleltetés, kudarctűrés, együttműködés, empátia) is fejlődhet.
A kaland kedvéért - és azért, hogy megtanulhassák, hogy egy dolgot több
nézőpontból is szemlélhetünk- ezeket a játékokat óriás változatban is kipróbáljuk,
olyan módon, hogy a gyermekek beállhassanak egy-egy játékbábu szerepébe.
Meséinken keresztül átéléssel lehetnek részesei egy-egy kalandnak, és vihetik el
magukkal az útravalónak szánt, hamuban sült pogácsát. (Megküzdési és énvédelmi
stratégiákat, stb…)
Kézműves foglalkozásainkon törekszünk arra, hogy a gyerekek finom motorikus
készségeinek fejlődését ítélkezés nélkül elősegítsük.
Fontos számunkra az is, hogy a gyerkőcök mozgásigényét is kielégítsük,
együttműködésre sarkalljuk, így a hét folyamán kipróbálhatják magukat
számháborúzásban és kötélhúzásban, no meg még sok egyéb csapatjátékban is!
A turnusok díja magában foglalja:
Napközis tábor esetében: (5-13 éves gyerekek)
- a foglalkozások díját
- az elkészített alkotásokat és társasjátékokat
- a gyermekek ebédjét
„Ottalvós” tábor esetén: (6-14 éves gyerekek)
- a foglalkozások díját
- az elkészített alkotásokat és társasjátékokat
- a gyermekek háromszori étkezését
- a gyermekek szállásának díját (kőházban, 5 fős, saját zuhanyzóval ellátott
szobában)

1.NAP:
A HAJÓRA SZÁLLÁS

Ezen a napon a gyerekek kalózokká válnak!
Megérkezésük után elkészítjük a szükséges felszereléseket: a szemkötőt, a
kalózsapkát, a kardot.

Hajót építünk, amivel útra kelhetünk kalandot keresni, és hogy a szél minél
hamarabb elrepíthessen bennünket csodás helyekre, a hajóhoz zászlót is készítünk!
Figyelünk a biztonságunkra is! Mindenki készít magának saját mentőcsónakot!
És ha mindezzel elkészültünk útra kelünk! És hogy fokozzuk a kalandvágyunkat,
tengerész történeteket mesélünk!
Egy kiadós ebéd után új erőre kapunk és amíg a tenger új kalandok felé visz minket,
a hajón sem unatkozunk! Elkészítjük és kipróbáljuk a kalózok kedvenc játékát: a
Nautéliuszt!
De a játékba feledkezve sajnos hajótörést szenvedünk!!!! Lássuk, közös munkával
megmenekülhetünk-e?!
És persze igen…  Napunk végén felfedezzük a szép új világot, ahová
megérkeztünk!

-A gyerekek első napja a csapatépítés és az együttműködés jegyében telik.
Megismerik egymást, új baráti kapcsolatok alakulhatnak. A játékok azt segítik elő,
hogy ráébredjenek, közösen többre, jobbra, másra juthatnak egy probléma
megoldásában, mint egyedül.
- Választott társasjátékunk a halmazalkotás mellett fejleszti a gyerekek térbeli
tájékozódását, a rész-egészhez való viszonyát, ami fejlesztőleg hat stratégiailogikai gondolkodásukra.
- Minden alkotó tevékenységünk fejleszti a gyermekek finom motorikája mellett azt
a képességét is, amely révén képessé válnak jutalom nélkül, csupán az alkotás
kedvéért elmélyülni és élvezni egy-egy tevékenységet.

2.NAP:
A MOSOLYSZIGETEN

Ezen a reggelen egy nagyon fura helyen tesz ki bennünket a hajónk! Ezen a szigeten
mindenki mosolyog!!!! 
Mi is festünk hát egy akkora mosolyt az arcunkra, amekkorát csak szeretnénk
hordani a mai napon!
Az itt élők megtanítanak minket arra, hogy mindenben megtalálhassunk egy pici
jót, ami miatt érdemes mosolyogni! Mesélnek nekünk arról is, hogy milyen is a mi
saját, belső időjárásunk és hogyan is tudjuk elérni, hogy a napocska mindig
süthessen legalább egy kicsit nálunk!
Segítségükkel összegyűjtjük az élet örömeit: Játszunk, zenélünk, öröm-táncolunk
és még egy kis finomságot is készítünk! 

Megismerkedünk a Ki nevet a végén? társasjáték ősi változatával és el is készítjük
magunknak!
A nap végére pedig úgy fogunk szárnyalni a boldogságtól, mint azok az üstökösök,
amiket mi készítünk! 

-A gyerekek ezen a napon szorongás oldó- lazító játékokkal ismerkednek.
Megkeresik, hogy mi a saját számukra a legjobb feltöltődési forma, amivel
„visszatöltekezhetnek” akkor is, ha nem megy az életükben minden zökkenő
mentesen.
-A Pachisi játék lehetőséget nyújt számukra, hogy megtapasztalják, hogy az
életükben nem tudnak mindent kontrollálni, még ha kimondottan szeretnék, akkor
sem. A játék során figyelünk arra, hogy kudarctűrésük és siker kezelésük is jó
irányba mozduljon, megismerkedünk a fair play jelentőségével.

3.NAP
A KACAGÁNYOK FÖLDJÉN

Ezen a napon egy nagyon fura helyen kötünk ki. Ennek a szigetnek két féle lakója
van: a kacagányok és a kacabajkák. Ők nagyon rosszban vannak egymással.
Csúnyán viselkednek és beszélnek a másik népről. És hogy biztosan ne kelljen se
látni, se hallani őket, még egy sövényt is növesztettek a két falu közé.

De mi történik, ha két gyerkőc a különböző falvakból mégis összebarátkozik…?! Na
azt majd meglátjuk!
Ezen a napon minden gyerkőc életet adhat valami új, kedves dolognak.

Mindezek után megismerkedünk a Palago díjnyertes játékával és Palagónia lakóival
is.
Délután kacabajkákká és kacagányokká bomlunk és megkezdődik a várva várt
számháború és kötélhúzás!

-A gyerekek ezen a napon az egymás közötti különbözőségek és hasonlóságok
témakörével ismerkednek.
-Fő témánk az erőszak mentes kommunikáció, versengés és a jó kudarc és
sikertűrés lesz.
-Társasjátékunk nyomán fejlődik stratégiai-logikai gondolkodásuk, lényeglátásuk.
Megtanulnak tervezni, több lépéssel előre gondolkodni.

4.NAP:
A RELYTÉLYEK SZIGETE

Negyedik napunkon egy olyan helyen köt ki a hajónk, ahol minden csupa talány!
Nem is engednek másképp partra szállni bennünket az ott lakók, csak ha megfejtünk
néhány fogas kérdést!
Ezután sem lesz könnyű a dolgunk, bármerre is nézünk, a szemünket megcsalja a
látvány! Hogy fogunk innen továbbjutni?!
És mikor már épp hinni próbálnánk a szemünknek újabb próbát kell kiállnunk!
Titokzatos falfestményekhez érkezünk! Vajon mit jelenthetnek?
A város kapujához érve meggyűlik a bajunk a zárakkal is! A várost ugyanis
ördöngős lakatok védik az illetéktelen betolakodóktól! –De rajtunk azért ez sem fog
kifogni! ;)

Mikor pedig bejutunk a kapu mögé, először a „nembeszélőkkel” majd a
„nemlátókkal” találkozunk! Tőlük is rengeteget tanulunk ám!
Utunk végén pedig sziget királya pedig megajándékoz minket kedvenc játékával, ami
mi is lehetne más, mint a Titkos kód!

-A gyerekek ezen a napon első sorban kommunikációs és logikai fejlesztő
játékokban vehetnek részt.
-A Logi-Sztorik segítségével elsajátíthatják a hatékony kérdezés technika minden
csínját.
-Optikai illúziókon keresztül tapasztalhatják meg, hogy a látvány nem feltétlenül fedi
a valóságot.
-A képrejtvények, ördöglakatok és a Titkos kód társasjáték stratégiai-logikai
gondolkodásukat fejleszti.
-Kommunikációs játékainkban megtapasztalják a kommunikációs hibák
lehetőségeit.
-Kézműveskedés közben pedig ügyesedik a finommotorikájuk.

5.NAP
A SZÖRNYEK SZIGETE

Utolsó napunkon eddig nem látott, FÉLELMETES HELYRE kerülünk.
Ezen a szigeten kizárólag szörnyek élnek, ráadásul nem is egyfélék.
Sorra vesszük mindegyiket, kipróbáljuk, milyen is az ő bőrükben élni- elkészítjük, a
saját szörnygúnyánkat!
De nem maradunk sokáig szörnyecskék! Kibújva a szörnygúnyából, megtanuljuk
megszelídíteni őket! Sőt, mi több! Azt is kiderítjük, hogy vajon mitől félnek leginkább
a szörnyek!

Hogy el ne felejtsük, amit tanultunk saját pici szelídíthető rémséget is készítünk
magunknak!
Megismerkedünk a Tip-Top-Clap memóriajátékkal, és készítünk is magunknak
egy-egy saját, egyedi készletet.

-A gyerekek ezen a napon saját rossz érzéseikkel ismerkednek, és azzal, hogyan
tudják megváltoztatni azokat önmaguk számára kellemesebb irányban.
-A maszkok mögé bújás lehetővé teszi számukra hogy biztonságosan és
megítélés nélkül átélhessék kellemetlen érzéseiket is, majd –úgy ahogyan egy
maszkot leveszünk-megszabadulhassanak tőlük.
-A stresszlabdák elkészítésével fejlesztjük finom motorikájukat, az elkészült
labdák pedig mindamellett, hogy segítségükre lehetnek feszült helyzetekben, vicces
megjelenésükkel jókedvre derítik őket, csupán látványukkal is.
-Társasjátékunk során nem csak emlékezőtehetségüket fejlesztjük, de ráirányítjuk
a figyelmüket a pontos nonverbális jelek használatára, a gesztusok és a mimika
fontosságára.

Szeretettel várunk minden gyerkőcöt nyári táborainkba!

