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Kézműves táborunkban a várost, Budapestet jelenítjük meg, hívjuk életre a
gyermekek szemüvegén keresztül. Fontos olyan inspiráló téma a gyerekeknek,
amely hozzájuk is közel áll, érdekli őket és tapasztalataik vannak róla. Ezért
nagyszerű és hálás téma a város, a környezet, amelyben napjainkat töltjük. Az
alkotásokon keresztül folyamatosan bővítjük meglévő tudásunkat. Hangsúlyt
fektetünk a személyes, megélt tapasztalatokra, örömteli pillanatokra, különleges
épületekre, járművekre, nevezetességekre, melyből bőven akad Budapesten. A
hét egy napján pedig mi magunk is ellátogatunk a Budai Várba.
Első nap:
Ismerkedünk egymással, és egy közös sétára vállalkozunk a Tabánban, ahonnan
gyönyörű panoráma nyílik a városra. Közben megoszthatjuk egymással a
kedvenc helyeinket, épületeinket. Visszaérkezve a Bilimboba pedig mindezt
papírra vetjük, térképet készítünk festett só-liszt gyurma segítségével.
Második nap:
Mindenki hozzon magáról egy kisméretű fényképet, amit a nap folyamán
elkészülő házikók ablakába ragaszthat. Tejes dobozból megtervezzük saját
otthonunkat, boltunkat, fagyizónkat, sok festéssel, ragasztással, és a végén
külön kis cégért függesztünk rá. Beszélgetünk különleges épületekről és sok-sok
Budapest böngészőt nézegetünk.

Harmadik nap:
Budapest közlekedéséről beszélgetünk, a járművekről és arról, ki mivel
közlekedik nap mint nap. Teásdobozból, tojástartóból és wc papír gurigából
villamosokat készítünk, fogaskerekűt, és természetesen a metróról sem
feledkezünk meg. Szép idő esetén ellátogatunk a Várba, sétálunk, buszozunk és
közben sokat nevetünk.
Negyedik nap:
A várost mindig a benne lakó emberek teszik színessé, érdekessé, így a tábor
negyedik napján beszélgetünk a városi élet jellegzetességeiről, szokásairól, az itt
élő emberekről, az emberek sokféleségéről, különböző nemzetekről, turistákról
és egyben meg is örökítjük, megfessük a zsizsegő várost különleges technikák
segítségével.
Ötödik nap:
A tábor utolsó napjára már sok-sok élményben volt részünk, járműveket,
házakat, térképet készítettünk. Itt az ideje, hogy mindezt egy terepasztallá
alakítsuk. Vastag kartonból és az eddigi alkotásunkból egy komplex munkát
hozunk létre. Használhatunk hozzá gyurmát, különböző apró tárgyakat, gombot,
csipeszt, gyufásdobozt, a lényeg, hogy egyedi alkotások, különleges
városrészletek szülessenek, amit a nap végén a szülők meg is nézhetnek, hiszen
kiállítjuk őket a csoportban!

