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ÉLMÉNY FOGLALKOZÁSOK 
 

 
 

1. Pásztorélet 
A gyerekek egy élő kecske segítségével ismerkedhetnek meg a régi pásztorok életével, 
eszközeivel, szokásaival játékos módon, történetbe ágyazva. Kisbojtárok felfogadása, legeltetés, 
számadás-pásztorbér kifizetése, mulatság és vetélkedés a bojtárok között. Hagyomány, mese, 
játék óvodásoknak és iskolásoknak. 
A program résztvevőinek javasolt életkora: 4-10 év, létszáma 25 fő. / Foglalkozás időtartama: 45-50 
perc. / Helyigénye: 50-60 m2 füves terület. / Rendelkezésre állás: 5 óra / Ára: 50.000Ft  

 
2. Kovácsolás  

A gyerekek játékos módon történetbe ágyazva ismerkednek meg a kovácsok mesterségével, 
szerszámaival. Látványos tevékenységek során fújtatóinassá, kovácslegénnyé és köszörűssé 
válnak. Kicsi patkó készítése közben mindenki egy időre igazi kováccsá lesz. Hagyomány, 
mesterség, játék óvodásoknak és iskolásoknak.  
A program résztvevőinek javasolt életkora: 6-12 év, létszáma 2 fő. / Foglalkozás időtartama: 15-20 
perc. / Helyigénye: 20-25 m2 füves vagy szilárd. / Rendelkezésre állás: 5 óra / Ára: 50.000Ft  

 
3. Ősi mesterségek 

Ősi mesterséget és életmódot megelevenítő játékos foglalkozás. Az időutazás központi 
helyszínén egy berendezett kis jurta található. Közelében tűzrakó hely szolgafára akasztott 
cserépbográccsal, karámba terelt juhnyájjal, valamint sok érdekes ügyességi játék. Ezek 
segítségével a jurtában elhangzó mese után a gyermekek örömmel elevenítik meg őseink 
tevékenységét.  
A program résztvevőinek javasolt életkora: 4-10 év, létszáma 15 fő. / Foglalkozás időtartama: 45-50 
perc. / Helyigénye: 50-60 m2 füves vagy fedett terület. / Rendelkezésre állás: 5 óra / Ára: 55.000Ft  

 
4. Buborékfoglalkozás 

Buborékmesék, interaktív előadás, szabad játék, buborékos vetélkedők örvendeztetik meg a 
gyerekeket. Játékos módon merülnek bele a buborékművészet rejtelmeibe: a kezes trükköktől 
kezdve, a pillanat művészeteként emlegetett buborékszobrokon keresztül egészen az 
óriásbuborékokig. A foglalkozások alkalmával maguk a gyermekek is buborékművésszé válnak. 
Megtanulhatják, hogyan lehet kézből buborékot fújni és játszani a buborékokkal. Kis 
buborékfigurákat kelthetnek életre szívószál segítségével, melyek vicces kinézetükkel 
megnevettetik őket. A képességfejlesztő foglalkozások javítják a koncentrációs képességet, az 
odafigyelést, a mozgáskoordinációt és a légzéstechnikát egyaránt. 
A program résztvevőinek javasolt életkora: 3-14 év, létszáma 20 fő. / Foglalkozás időtartama: 50 
perc. / Helyigénye: 25 m2 fedett terület. / Rendelkezésre állás: 5 óra / Ára: 45.000Ft  
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5. Néptánc tanítás 

Játékos, táncos foglalkozást tudok tartani mely leginkább ugrós táncok motívumaira épül. 
Gyermekeknek mezőföldi, somogyi, sárközi táncokat ajánlanám gömöri, fiataloknak, 
idősebbeknek szatmári, szilágysági, mezőségi, kalotaszegi, küküllő-menti táncokat. Lány lépések 
mellett alapszinten a fiúk figuráit is tudom így tudok legényeknek és lányoknak egyaránt 
táncfoglalkozást tartani. Emellett jártas vagyok a népi gyermekjátékokban. Ezek a változatos 
játékok tökéletesen lekötik a gyermekek figyelmét. 
A program résztvevőinek javasolt életkora: 3-14 év, létszáma 20 fő. / Foglalkozás időtartama: 60 
perc. / Helyigénye: 50-60 m2 füves vagy fedett terület. / Rendelkezésre állás: 5 óra / Ára: 40.000Ft  
 

 
 

6. Élménypedagógiai foglalkozás  
Ejtőernyő - a 7 méter átmérőjű, színes könnyű anyagból összevarrt eszköz tér és helyigényes. 
Legjobb vele szabadban játszani, de egy nagyobb területű és belmagasságú teremben is 
használható.  
A foglalkozás során szinte az egész testet átmozgatjuk a kicsi, közepes, és nagy intenzitású 
játékokkal. Fejleszti az alkalmazkodó készséget, saját testük és a társak észlelését, érzékelését. A 
játékhoz használunk plüss állatokat, különböző színű labdákat, amelyekkel végzett 
tevékenységekhez nagyfokú koncentrációra is szükség van. Az asszociációs játékokban pedig 
teljes mértékben elengedhetik a fantáziájukat. De legnagyobb előnye talán mégis az, hogy egy 
csoport számára nyújt versengés nélküli, közösen megélt, felszabadult örömet, élményt.  
A program résztvevőinek javasolt életkora: 3-14 év, létszáma 30 fő. / Foglalkozás időtartama: 60 
perc. / Helyigénye: 50-60 m2 füves vagy fedett terület. / Rendelkezésre állás: 5 óra / Ára: 40.000Ft  

 
7. Bibliai alapú élménypedagógia 

A foglalkozás során az élménypedagógia, a játék és a padlókép eszközrendszerével dolgozunk fel 
a keresztyén élethez kapcsolódó tanításokat, egy-egy konkrét bibliai történetet vagy a 
keresztyén tudás-, ismeretrendszer egyes elemeit.  A korosztályhoz igazított foglalkozás a 
gyermekek aktivitására, a játékos gyakorlatok személyes kipróbálására, a saját élmény 
megszerzésére, az élmény megosztására, feldolgozásra épül. Mindez tervezett, kontrollált 
körülmények között zajlik. A cél, hogy a felkínált feladatok során kreatívan oldjanak meg 
problémákat, használva a csoport közös tudását is.  
A program résztvevőinek javasolt életkora: 3-14 év, létszáma 20 fő. / Foglalkozás időtartama: 90 
perc. / Helyigénye: 50-60 m2 füves vagy fedett terület. / Rendelkezésre állás: 5 óra / Ára: 40.000Ft  
 

 


