1.,3. hét

Bükki Fiatalok TE. - Bükki KalandoZOO napközis tábor előzetes program
Hétfő (1.: 2019.06.17,
3.: 07.01)

De

Bükki rövid séta
tájékozódási alapok,
ismerkedés, körjátékok

Du

Állatkerti szakmai
program:
Hazai erdők
állatvilága

ebéd

Két fogásos ebéd

Közlekedés

MVK járatain: 5
buszjegy szükséges

1.,3. hét

Kedd

Szerda

Egésznapos
kirándulás a Bükkben
Barlangok mentén
útvonal: Pisztrángtelep Csókás - Lencsés-nyereg Szeleta-barlang - BüdösPest - Kecskelyuk Majális-Park

Állatkerti szakmai
program:
Felelős állatartás

Csütörtök

Péntek

Egésznapos bükki
program

Állatkerti kitekintő,
egésznapos
kirándulás Kassára

Hollóstető - Répáshuta
délelőtti túra

A nap során ellátogatunk
az Állatkertbe (Kavečany)
és Várhegyre, a kilátóba.

Számháború
a Csanyikban

"Hazai erdők állatvilága"
kézműves
foglalkozás/
újrahasznosítás

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)

Két fogásos ebéd

Két fogásos ebéd

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)

MVK járatain: 3
buszjegy szükséges

MVK járatain: 3
buszjegy szükséges

Utazás menetrend
szerinti volán járattal

Utazás 20 fős
különjáratú autóbusszal

* plusz 5 euro belépő
költség, érvényes
személyi igazolvány
vagy útlevél szükséges

Állatkerti szakmai program:
Hazai erdők állatvilága: a Magyarországon őshonos hüllőkkel, kétéltűekkel, madarakkal, emlősökkel, ízeltlábuakkal ismerkedhetnek meg a
táborozók. Megtanulják az állatok szerepét, fontosságát a hazai erdők életében. Az őshonos állatfajok mellett tanulnak a hazánkba betelepített
állatfajokról is.
Felelős állatartás: mindenki aki kisállatot szeretne tartani, számolnia kell azzal, hogy egy élőlény nem játékszer és élete végéig gondoskodniuk
kell róla. Etetni, itatni, gondozni kell őt és évente többször állatorvosi kontrollra vinni. A programon szeretnénk ha a gyermekek betekintést
nyerhetnének a felelős állattartásba.

A programváltozás jogát fenntartjuk!

2.,4.,6. hét

Bükki Fiatalok TE. - Bükki KalandoZOO napközis tábor előzetes program
Hétfő (2: 2019.06.24,
4: 07.08, 6: 07.22)

De

Bükki rövid séta
tájékozódási alapok,
ismerkedés, körjátékok

Kedd

Szerda

Egésznapos
kirándulás a Bükkben
Források mentén
útvonal: Ómassa Jubileumi-forrás Szentlélek - Kőpüs-forrás Turista-emlékpark Helyiipari-forrás Sebesvíz - Garadna

Állatkerti szakmai
program:
Mérsékelt övi erdők
állatai

Csütörtök
Egésznapos bükki
program

Du

ebéd

Két fogásos ebéd

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)

Két fogásos ebéd

Két fogásos ebéd

Közlekedés

MVK járatain: 5
buszjegy szükséges

MVK járatain: 4
buszjegy szükséges

MVK járatain: 3
buszjegy szükséges

Utazás 20 vagy 50 fős
különjáratú autóbusszal

2.,4.,6. hét

Egésznapos
kirándulás környező
hegységeinkbe

Bánya-hegy - Három-kő Török út
Zempléni-, Aggteleki
délelőtti túra
kitekintő, kilátók
mentén
"Füves puszták és
sivatagok lakói"
Hetente változó
kézműves
programok!!
foglalkozás/
Részletek lentebb!
újrahasznosítás

Állatkerti szakmai
program:
Füves puszták és
sivatagok lakói

Számháború
a Csanyikban

Péntek

Ebéd nincs
(Saját hozott élelem)
Utazás menetrend
szerinti máv, volán
járattal

Állatkerti szakmai program:
Füves puszták és sivatagok lakói: állatkertünkben több olyan faj megtalálható ami valamelyik kontinens füves pusztájának vagy
sivatagjának a lakója. A program során a füves pusztáktól haladunk a félsivatagok és sivatagok állatvilága felé és megfigyeljük a fajok
alkalmazkodását a különböző élőhelyekhez.
Mérsékelt övi erdők állatai: a kontinenseket átszelő mérsékelt öv lombhullató és tűlevelű erdőinek állatvilága kerül bemutatásra. Hazai és
egzotikus madarakkal, emlősökkel, hüllőkkel, rovarokal ismerkedhetnek meg a gyerekek.

2.,4.,6. hét

Pénteki programok:
2. hét (06.24) Gömör-Tornai-karszt: Szögliget - Szádvári körút
4. hét (07.12.) Zemplén: Telkibánya-Gönc, a Pálos-kolostorrom érintésével
6. hét (07.26) Zemplén: Tokaji körút Kopasz-hegy érintésével
A programváltozás jogát fenntartjuk!

