Bükki Fiatalok TE. - Bükki KalandoZOO napközis tábor előzetes program

1.,3.,5. hét
Hétfő (1.: 2018.06.18,
3.: 07.02, 5.: 07.16)

Bükki rövid séta tájékozódási alapok,
ismerkedés, körjátékok
/
de / du

Állatkerti szakmai
program:
-Mit eszik ma a hazai
erdők állatvilága.
-Kicsik és nagyok.
Csapatban az erő?

Kedd

Szerda

Egésznapos
kirándulás a Bükkbe

Állatkerti szakmai
program:
-Mit eszik ma a hazai
erdők állatvilága.
-Kicsik és nagyok.
Csapatban az erő?

Források, kilátók
útvonal: Garadna Ferenc-forrás - Kőpüsforrás - Örvény-kő Magos-kő - Csókás Pisztrángtelep

körforgó rendszerben
részletek lentebb

körforgó rendszerben
részletek lentebb
/

"Csapatban az erő?"
Számháború a
Csanyikban

Csütörtök
Egésznapos miskolci
program
Kincskereső játék,
városi - múzeumi
séta,

Péntek

Egésznapos
kirándulás a GömörTornai karszt
vidékére.
Barlangok és a felszín
csodálatos világa.

"Hazai erdők
állatvilága"
kézműves foglalkozás újrahasznosítás

Hetente változó
programok!! Részletek
lentebb!

ebéd

Ebéd az Állatkertben

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)

Ebéd az Állatkertben

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)

Közlekedés

MVK járatain: 2 buszjegy
szükséges

MVK járatain: 4 buszjegy
szükséges

MVK járatain: 3 buszjegy
szükséges

MVK járatain: 2-4 buszjegy
szükséges

Utazás 20 vagy 50 fős
különjáratú autóbusszal

1.,3.,5. hét

Állatkerti szakmai program körforgó rendszerben:

Mit eszik ma a hazai erdők állatvilága.: A hazai erdők állatvilágának megismerése. Megfigyeljük az erdő szintezettségének jellemzőit az
állatkerti erdő vadon élő állat- és növényfajainak segítségével.
Kicsik és nagyok. Csapatban az erő?: Kicsik és nagyok sokszor együtt, mancs a mancsban sétálnak, igyekeznek a „játéktérre”, vagy éppen
pihengetnek. A siker egyetlen kulcsa valóban a közös erőfeszítés, a csapatmunka, vagy lehet igazán sikeres egy „magányos vadász” is?
Pénteki programok:

1.,3.,5. hét

1. hét (06.22) Föld alatt: Baradla-barlang, vörös-tói középtúra, föld felett: Jósvafő -Aggtelek
3. hét (07.06.) Föld alatt: Gömbaszögi-barlang (SK*), föld felett: Gömbaszög-Pelsőc(SK)
* plusz belépő költség, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél szükséges

5. hét (07.20) Föld alatt: Ochtinai-aragonit-barlang (SK*), föld felett: Koprášsky alagút, viadukt, Baráttelke/Mnišany
* plusz belépő költség, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél szükséges

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Bükki Fiatalok TE. - Bükki KalandoZOO napközis tábor előzetes program

2.,4.,6. hét
Hétfő (2: 2018.06.25,
4: 07.09, 6: 07.23)

de / du

Kedd

Szerda

Bükki rövid séta Állatkerti szakmai
Egésznapos
tájékozódási alapok,
program:
kirándulás a Bükkbe
ismerkedés, körjátékok
- Kit mi takar a vizes
/
élőhelyek világában?
Barlangos tematika
Állatkerti szakmai
-Mesék, regék,
program:
mondák állatai lettek
útvonal: Pisztrángtelep - Kit mi takar a vizes
a társállataim
Csókás - Udvar-kőkörforgó rendszerben
élőhelyek világában?
barlang (Dante pokla) részletek lentebb
-Mesék, regék,
Felső-forrási-barlang /
mondák állatai lettek
Kecskelyuk - Büdös-Pest "Mesék, regék"
a társállataim
Szeleta-barlang Számháború a
körforgó rendszerben
Lillafüred
Csanyikban
részletek lentebb

Csütörtök

Péntek

Egésznapos miskolci
program
Állatkerti kitekintő:
Kincskereső játék,
városi - múzeumi
séta,
"Vizes élőhelyek
világa"
kézműves foglalkozás újrahasznosítás

egész napos program
a Hortobágyra
- Pusztai Állatpark,
- Hortobágyi
Madárpark

ebéd

Ebéd az Állatkertben

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)

Ebéd az Állatkertben

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)

Közlekedés

MVK járatain: 2 buszjegy
szükséges

MVK járatain: 4 buszjegy
szükséges

MVK járatain: 3 buszjegy
szükséges

MVK járatain: 2-4 buszjegy
szükséges

Utazás 20 vagy 50 fős
különjáratú autóbusszal

2.,4.,6. hét

Állatkerti szakmai program körforgó rendszerben:

Kit mi takar a vizes élőhelyek világában?: Vizes élőhelyek állatainak megismerése: halak, hüllők, kétéltűek, vízimadarak. Miért függnek ezek
az állatok a víztől, és hogyan alkalmazkodtak a vízi életmódhoz? A vizes élőhelyek, mint érzékeny életterek.
Mesék, regék, mondák állatai lettek a társállataim: Közismert állatmesékben, rajzfilmekben szereplő állatok megismerése. Klasszikus
mesék, valamint jelenleg népszerű mesék, rajzfilmek állatszereplő lehetnek a társállataink.

A programváltozás jogát fenntartjuk!

