„MOCORGÓ PULI” tábor
Fedezd fel a Gerecsét!
Természetismereti, madárgyűrűző, történelmi interaktív tábor
Mottó: „Közösségi tanulás a fenntartható világért”
Időpont: 2016 augusztus 22-26. (5 nap/ tábor)
Helyszín: Gyönyörű helyszínen, a Gerecse peremvidékén lévő kis falu, Agostyán határában, Tatától 5 km-re. 20 hektáros terület, Ágoston-ligetben a
Természetes Életmód Alapítvány, Természetvédelmi és Humánökológiai Oktató Központjában, Európa egyetlen fenntarthatósági minta kísérletének
helyszínén, egy ökofaluban. 2006-óta Natura 2000 terület, 2013-ban Gerecse Naturpark, 2015 óta a Magyar Nemzeti Értéktár tagja, kiemelten a XIIIXVI. századot bemutató történeti ökológiai program kapcsán. 2003-ban elnyerte a japán Sasakawa alapítvány első díját Kelet-Közép-Európában.
www. teaagostyan.hu
Tábori programterv:
Célja olyan ökológiai szemléletmód kialakítása, amely megérezteti, megérteti a gyerekekkel, hogy a természetben mindenfajta élőlényre szükség van,
nincs káros és hasznos. A tábor a környezeti nevelés eredményeit hasznosítva, élményszerű komplex tevékenységen keresztül mutatja meg a
természet harmóniáját. Sok-sok játékkal, kézműves foglalkozással, evezéssel, terepfutással, sok mozgással, versenyekkel, kísérletezéssel, a
természet kalandos felfedezésével. Múltunk nélkül nincs jelenünk. Az őseink életének tisztelete, időutazás a XIII-XVI. századba. A programokat
országosan elismert környezeti nevelők és kézműves szakemberek vezetik.
Elhelyezés: A újonnan épített „tanoda 2 osztatú tetőterében 25 fő, a zarándokház 2 osztatú tetőterében (12 fő).
Lehetőség adódik a sátorban, sátorházakban, vadlesen való alvás kipróbálására.
Közösségi terek: Szalmabálás oktatóház, tanoda fából készített különleges bútorokkal, nyitott 50 főt befogadó szaletli. A területen, alternatív
energiákat használva működtetjük a Humánökológia Oktatóközpontot. A területen működtetünk, egy önfenntartó majorságot (gazdaságot) őshonos
állatokkal.
Tábori hozzájárulás: 15 000 Ft/fő.

Az IKEA és az MKNE támogatásával fedezzük a többi költséget.
Az árak tartalmazzák: 5 napra a szállást (saját hálózsák szükséges), 4 x étkezést, (bio alapanyagokból, svédasztalos reggeli, 2 fogásos meleg ebéd,
meleg vacsora, tízórai, bio gyümölcs), naponta 2-3 életkorhoz igazodó szakmai programot, a szakmai programok anyagköltségeit, a programokat
vezető szakemberek tiszteletdíját, belépőket, állandó pedagógiai, orvosi, és éjszakai ügyeletet, és a programokra történő utazás költségeit (lásd:
táborterv).
Javasolt korosztály: 8-14 év
Utazás: egyénileg (vagy a szülők által megszervezve, pl. telekocsival)
Jelentkezés módja: a tábor vezetőjénél, Labanc Györgyinél írásban: bakfitty@t-online.hu, 30/419-50-80
Jelentkezés határideje: 2016. július 31.
(A jelentkezés sorrendjében tudjuk fogadni a max. 20 főt.)
Minden egyéb részletről külön tájékoztatjuk a jelentkezőket.
Befizetés módja:
A visszajelzést követően, a tábori hozzájárulást augusztus 10-ig az alábbi számlaszámra kérjük átutalni: 16200151-00270519
A megjegyzés rovatba kerüljön: a táborozó neve, „Otthon az erdőben” tábori hozzájárulás
A tábor a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Otthon az erdőben projektjének keretében valósul meg, melyet az IKEA támogat.

„MOCORGÓ PULI” tábor
Fedezd fel a Gerecsét!
természetismereti madárgyűrűző, történelmi interaktív tábor programja
Mottó: „a kicsi szép, a természet jobban tudja”
1. nap

Hétfő

délelőtt
Érkezés, tábornyitó, ismerkedés a táborral.
A tábor rendje, a háló- és étkezőhely (közösségi ház) birtokba vétele. Ismerkedés, a tábor területével, az „önálló közlekedés
szabályaival” (20 ha). A gyerekek feltérképezik (saját térkép készítése) a főbb tájékozódási pontokat (kutak, rétek, erdőrészletek,
bioházak, vadles…), találkoznak munkatársainkkal.
Kis ökológiai lábnyom az ökofaluban: Szelektív hulladékgyűjtés módja, szabályai. Tábori hulladékgyűjtő sziget tanulmányozása.
Energiaellátás a táborban: ismerkedés a „naplopók”-kal, napelemmel, szélkerékkel….a „Szelíd-energia ösvénnyel”.
délután
Fűben – fában orvosság – érezd, szagold, tapintsd a gyógynövényeket! A rét lágyszárúi.
A rét tarkaságának, változatosságának megtapasztalása a fajok hasonlóságának felfedezésével és különbözőségüknek elkülönítésével
(látvány, tapintás, szaglás, ízlelés). Gyógynövényszedés szabályai, saját tea készítése és elfogyasztása.
Szenzitív játékok, pl.: Színek gyűjtése ragasztószalagos palettára.
„Állati jó bemutató …” vidáman…A bemutatók során a környezetünkben élő állatokat testközelből figyelhetjük meg és sok olyan
részletet tudhatunk meg róluk, amit eddig nem is gondoltunk volna. Testfelépítésükről, tulajdonságaikról, életmódjukról és természetesen
a velük való helyes viselkedési formákról.
este

Pásztortűz, ismerkedés
Ismerkedési játékok: kik vagyunk, honnan jöttünk? Beszélgetés, az eltelt nap értékelése, a másnapi program előkészítése.

2. nap
Kedd
reggel
A) csoport: Állatok testközelben: Látogatás a Természetgazdálkodási Majorba, ahol megismerkedhetnek a gyerekek az őshonos
állatokkal (kecske, birka, baromfiak, nyulak, malacok). Megfigyelhetik az állatok életét, segíthetnek a majorság munkájában. A gazda
teendői, szerszámai. A fenntartható gazdaság átlagos napirendjének, a gazdaságban használt szerszámok, eszközök elnevezéseinek
megismerése. Tapasztalhatják a ló és az ember kapcsolatát: a lótartás fortélyait, gyakorolhatják a lovaglás alapjait Zuzun, az arab
lovacskán. Segítés a gazdaságban, egyéni érdeklődés alapján. A kecskefejés kipróbálása, tejkóstolás, túrókészítés praktikái.
B) csoport: A Gerecse madárvilága: Madárhálózás és gyűrűzés bemutatása (eszközei, a kutatás célja, eredménye), a befogott fajok
ismertetése, a Madarak „testközelben” c. program keretében a gyerekek a természet egy-egy törékeny csodáját tapasztalják meg.
(csoportcserével)
délelőtt
Kirándulás az Öregkovács-hegyi ásatáshoz, a baji pusztatemplomhoz, 25 év régészeti története. A XIII-XVI. század üzenete, csodája.
A régészeti munka szabályainak, módszereinek, egyszerű eszközeinek megismerése. Egy középnemesi falu élete, képekben
elbeszélve. Az erdő szépsége, a fák világa…
délután
Kézműves tevékenységek: nemezelés története, első játékom, ékszerem nemezből, fonás, szövés kipróbálása (fűszövőszék)
este
Az eltelt nap értékelése pásztortűz mellett, beszélgetés. Tatabányai amatőr csillagászok előadása, terepi programja.
A „szabad ég alatt hálás” gyönyörűsége a Szent-László dombon.
3. nap
Szerda
reggel
Madarat tolláról, hangjáról – a Gerecse madárvilága
Madárhálózás és gyűrűzés bemutatása (eszközei, a kutatás célja, eredménye), a befogott fajok ismertetése, a Madarak „testközelben” c.
program keretében a gyerekek a természet egy-egy törékeny csodáját tapasztalják meg.

délelőttől
Tata, a vizek városa, az Eszterházyak nyomában”: tatai-vár, Öreg-tó az evezőlapát mellől. Angol-park, különleges növények telepítése.
Séta a Fényes forrás tanösvényen, vezetés humánökológia elvek alapján („természet jobban tudja”), Új kajakház ökológiai központ
vendégeként sárkányhajózás, „mártózás” a tatai Öreg-tóban.
délután
Látogatás Neszmélyre, Juhász István, a „vasember” lovardájába. „A magyarok nyilaitól ments meg uram” Magyarnak lenni
dicsőség”, hagyományok, lovaglás, íjászat, versengés, középkori fegyverek kipróbálása, játék az élményparkban. Magyarok eledelének
„áldós levesének elkészítése közösen ősi „lábas” hun üstben.
este
4. nap

Visszautazás Agostyánba. Pásztortűz, csillagászat, csillagképek.
Csütörtök

reggel
délelőtt

Segítés a gazdaságban, egyéni érdeklődés alapján, kecskefejés, tejkóstolás (agrármérnök irányításával)
Séta utcai ruhában, a középkorban.
Az épülő körtemplom megtekintése, építkezés a XV. században, saját „kő” elhelyezése. A belső csönd megéreztetése.
Látogatás a gazdasszony házában. A boronaház berendezési tárgyainak megtekintése, kipróbálása, funkciójának tisztázása.
Főzőeszközök, evőszerszámok.

délután
Középkori tejfölös lepénykenyér készítése, sütése kemencében.
Reneszánsz táncok tanulása furulyaszó mellett, a XV. századi fogadóban.
Középkori gyertyafényes vacsora elfogyasztása.
este
Pásztortűz, a nomád élethez szükséges praktikák gyakorlása, elsajátítása: tűzgyújtás minden körülmények között, az eltelt nap
értékelése. Éjszakai séta, a rovarok udvarló hangjainak felfedezése rovarász segítségével.
A „szabad ég alatt hálás” gyönyörűségének kipróbálása a Szent-László dombon.

5. nap
Péntek
délelőtt
Szenzitív, tevékenységközpontú élő történelemóra XII-XIII. század,”ki a legény a gáton”? öltözékek, fegyverek, harci eszközök
használata, bőrékszerek (karkötők) készítése.
délután
A) csoport:„Az én levelem, az én pólóm” textilfestékkel levélnyomatok készítése pólókra
B) csoport: Fogadd örökbe az Árendás-patakot! „Ki lakik a vízben?” vízminőség vizsgálat (csoportcserével)
Bevezető beszélgetés és az eszközök ismertetése után a gyerekek a pataknál vízi makro-gerincteleneket gyűjtenek, határozólapok
segítségével megállapítják hovatartozásukat. Az állatokat tanulmányozás és összeírás után a patakba visszaengedik. A talált
állatcsoportok alapján értékelik a víz minőségét.
Késő
délután

Tábor zárása: „Legkedvesebb órám, napom, élményem” visszaemlékezések, beszélgetés. Személyre szóló oklevelek, ajándékok
kiosztása. Szülők vendégül látása pásztortűz mellett.
Hazautazás

