Egri csillagok tábor a Gárdonyi Géza Emlékházban
2017.augusztus 1-5. 13.00-18.00h
Éld át az egri vár ostromát!
Játék, mese, zenés foglakozás a Gárdonyi Géza Általános Iskola pedagógusaival
Gyere el és játszd el velünk, a magyarok diadalát, most egy kicsit másképp! Színes
programokkal várunk, ahol te magad szőhetd a mesét, lehetsz te a várkapitány a mesében,
megismerheted az Egri csillagok című regényben szereplők életét, szokásait!
Elkészítheted a saját egri váradat katonákkal, készíthetsz korabeli ékszereket, lovacskát,
hangszereket, és megelevenedik- saját magad készítette játékokkal- a történelem!
Játékos foglalkozások, együtt zenélés, közös meseszövés és az alkotás öröme vár rád!
Helyszín:

az író szülőháza (foglalkoztató terem, liget, rönkvár) Agárd,
Sigray u. 1.

A foglalkozásokat tartják:

Oláh-Nagy Éva, Bakos Magdolna, Varga-Molnár
pedagógusok
1500.- Ft/fő/nap. Egy nap 20 főt tudunk fogadni.

Ára:

Anna

Napirend:
13.00-13.45 Meseszövés
A mesében mindenki szerepel, kicsik és nagyok egyaránt, mesemondó választás és a
szereplők kiválasztása után együtt játsszuk el a történetet.
14.00-15.00 Alkotóműhely, kézműves foglalkozás
Saját kedved szerint készítheted el a makett várat, a lovacskát, a társasjátékot, a
hangszert. Minden nap hazaviheted az általad készített játékot.
15.00-15.45 Játékos foglalkozás az Emlékház udvarán
Sorversenyek, kereső játékok, akadálypályák várnak rád.
15.45-16.30 Zenés foglalkozás
Zenefelismerés, együtt éneklés, körtáncok, körjátékok színesítik a programot.
16.30-17.30 Játék az Emlékházban
Az elkészített játékokkal együtt játszás öröme az Emlékházban
17.30-18.00 Játékos foglalkozás az Emlékház udvarán, Rönkvárban várfoglalkozás
Augusztus 1. Makett vár
Mesefeldolgozás: Gárdonyi Géza Egri csillagok című művéből részlet Dobó István
várkapitány alakjának megismerése, az ostrom történetének feldolgozása.

Kézműves: makett vár, lovagok, ágyuk készítése kartonból
Augusztus 2. Jumurdzsák gyűrűje
Mesefeldolgozás: szemelvények az Egri csillagok című regényből, az akkori viseletre
vonatkozóan
Kézműves: Jumurdzsák gyűrűjének elkészítése gyöngyből, kardok, pajzsok, sisakok,
turbánok
Augusztus 3.Történelmi társasjáték
Mesefeldolgozás: Gárdonyi Géza történelmi meséjének feldolgozása
Kézműves: történelmi társasjáték készítése, régi játékok felelevenítése, modern
játékok történelmi témával.
Augusztus 4. A magyar, mint lovas nemzet
Mesefeldolgozás: Az Egri csillagok című regénye alapján a magyar, mint lovas nemzet
megismerése.
Kézműves: lovacska készítése fonalból, kartonból, gyurmából, zokniból
Augusztus 5. Török Bálint szabadítása, zenés felvonulás, Cigánytábor
Mesefeldolgozás: részlet Egri csillagok című regényből, Török Bálint kiszabadításának
története jelenet az Egri csillagok című regényből. A cigánytábor bemutatása, az
akkori vándorcigányok élete.
Kézműves: hangszerkészítés, töröksíp, csörgődob
Zenekultúra: a regényben szereplő hangszerek, zenék, énekek, cigányzene
Jelentkezni 2017. július 25-ig lehet a Gárdonyi Géza Emlékházban Szalay Mártánál ((06 30
402 6811), vagy a gardonyvar@gmail.com elérhetőségen.

