Montessori kisállatos tábor
Bilimbo Naphegy

Amikor meglátunk egy kis állatot, nyomban az jut az eszünkbe, hogy milyen
édesek, etetni, védelmezni szeretnénk őket. Gyertek hát velünk, ismerkedjünk meg
az életükkel, ezeken a vidám napokon!
Első nap: Állatkölykök
Ismerkedés kis kedvenceinkkel:
gondozásának elsajátítása.
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Állatkölykök memória játék: gyakoroljuk az anya-, apaállat és a kicsinye nevét!
Állatkölykös kézműveskedés.
Második nap: Állati otthonok
Ismerkedés kis kedvenceinkkel: Szundi gekkó megismerése és gondozásának
elsajátítása.
Állatlakhely-párosító: Az emberek és állatok is laknak valahol. Ide bújnak a zord idő
vagy a forró napsütés elől. Elkészítik vackukat, ahol nevelhetik kicsinyeiket. Melyik
állat hova bújjon?
Ellátogatunk egy közeli kisállat-kereskedésbe is.

Harmadik nap: Állati nyomozás
Ujjvezető-nyomkövető: Melyik állat mit eszik? Vagy úgy is kérdezhetnénk, hogy
melyik ennivalót ki (vagy mi falta fel)? Melyik nyom hova vezet? Kövesd a
nyomokat!
Ki vagyok? Erdei állatos képekkel játsszuk. Egy kisgyerek kihúz egy képet, és
anélkül hogy megnézné, a homlokára teszi úgy, hogy a többiek lássák. Kérdéseket
tehet föl az adott állatról, amelyre a többiek igennel vagy nemmel válaszolhatnak.
(Pl.: Négy lábam van? Szeretem a makkot? Vörös a bundám?) A játék addig tart,
amíg az illető ki nem találta, hogy melyik kártyát húzta. Egy másik változata szerint
mindenki húz egy kártyát, és a gyerekek körben haladva kérdeznek.
A Vukos játszótér állatainak felfedezése.
Negyedik nap: Hangyaboly
A hangyák nem csak a szorgalmukról híresek, hanem arról is, hogy egy óriási
családban élnek. Elgondolkoztatok már, hogy hová viszik ezek a parányi kis
élőlények a morzsákat? Hogyan gondozzák a kicsinyeiket? Hogy néz ki egy
hangyaboly
belülről?
Kukkantsunk
hát
be
hozzájuk!
Böngészős
tabló
érdekességekkel megfűszerezve.
Állatos kézműveskedés tenyérlenyomatokból, talplenyomatokból.
Ötödik nap: Állatolimpia
Ezen a napon érkezés után azonnal kimegyünk a játszótérre, és ott készítünk
akadálypályát. Mindenkinek van egy kedvenc állata. De nem mondhatjátok el a
nevét! Viszont utánozhatjátok a mozgását, a viselkedését. A többiek ki tudják
találni, mire gondoltál? Ha nem, akkor a hangját is utánozhatod!
Ezen az akadálypályán kiderül, hogy mennyire tudsz úgy sportolni, mint az állatok:







Oldalazva menni, mint a rák
Az ormányoddal fát cipelni, mint az elefántok
Sikló módján siklani, akadályokat kikerülve
Pókosan szaladni, popsit közben le nem tenni
Fél lábon állni a kémény tetején, mint a gólya
Bukfencezni, mint a majom

