
Nyári Magyar tábor 

2021.01.08-12 
Helyszín: Whatipu Lodge, New Zealand 
 
 

A tábor témája a HUNGARIKUMOK 
 

 
 
 
Napi időbeosztás: 
 

● Ébresztő, reggeli torna: 7:30 
● Reggeli: 8:00  
● foglalkozás: 9:00-12:00 
● közben tízórai: 10:45-11:00 
● Ebéd: 12:30-13:30 
● ebéd utáni szabadprogram: 13:30-15:00 
● foglalkozás: 15:00-18:00 
● közben uzsonna: 15:45-16:00 
● Vacsora: 18:30-19:30 
● Esti program: 19:30-21:00 
● Villanyoltás 22:00 

 
A foglalkozások a nap témáját dolgozzák fel játékos, sportos, kreatív és aktív módon. Célunk, hogy               
érdekes programokat kínáljunk a gyerekeknek, a magyar nyelvtudásuk és -ismereteik bővüljenek, s            
mindezt úgy, hogy a tábor végére egy jó csapat alakuljon ki, barátságok kötődjenek, az új résztvevők                
is a közösség részévé váljanak, és jó alap legyen ez a további kapcsolattartásra, illetve a magyar                
iskolához. 
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2021.01.08. péntek “Magyarok az olimpiákon” 
 
I. 14.00 órától érkezés  

 
házirend ismertetése, szobák elfoglalása, kipakolás 
konyhai kuktacsapatok kijelölése (mind az 5 napra beosztjuk) 
 
II. 15:00-18:30 Ismerkedés, csapatépítés, miniolimpia 

 
EGÉSZ TÁBORON ÁTÍVELŐ FELADATOK 
 

1. TÁBORI POSTA: egy postaládát kirakunk (kartondoboz), és abba lehet 
táborlakóknak megcímzett leveleket bedobni. Ebéd és vacsora közben kézbesítjük. 

 
2. KÖZÖS SZÁMAINK:  

Egy nagy tacepaót ki kellene tenni a közös helyiségbe, s azon gyűjthetnénk az adatokat. 
Kérdések pl.: 

- összesen hány évesek vagyunk  
-  összesen milyen magasak vagyunk  
- összesen hány testvérünk van  
- összesen hány háziállatunk van  
- összesen hány országban jártunk  
- összesen hány nyelvet beszélünk  
- összesen hányan tudunk mindkét szemünkkel kacsintani  
- összesen hányan tudunk jódlizni  
- összesen hányan tudjuk a nyelvünkkel megérinteni az orrunkat  
- összesen hány zoknit hoztunk 

 
 

3. GYILKOSOS 
 
A gyerekeknek nevet kell húzni és kommunikációs feladatot kapnak hozzá, azaz pl meg kell 
tudnia Ubulkától, hogy hányas a cipőmérete. Ha ezt teljesítette és választ is kapott rá, akkor 
felmutathatja a feladatát, elveheti a másik karszalagját, és átveszi annak a feladatát is. Így már 
az elejétől mindenkinek van feladata, egyszerre lehet mindenki gyilkos és áldozat, 
beszélgetnie kell az embereknek, a végén pedig az győz, aki a legtöbb karszalagot begyűjtötte. 
Ha elmondják egymásnak, ki ölte meg őket, az sem számít, mert másik kommunikációs 
helyzet lesz, teljesen váratlan helyzetekben sétálhat bele a gyanútlan ember a gyilkos 
csapdájába. Ebben a variációban nem kell kettesben maradni. 
 
A tábor végén a még életben maradt játékosokat (a győzteseket) összesítjük. A gyilkosok 
közül az győz, aki a legtöbb karszalagot gyűjti be. 
 

4. Fejtörő feladványok 
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CSAPATÉPÍTŐ JÁTÉKOK 
 

CSAPATALAKÍTÁS + nécsapatnév választás (hungarikumokból) 
1. Küldetés 
2. Névtanulás mozdulattal 
3. Kapd el a seprűt! 
4. Lufis névtanulás testrészekkel 
5. Barátvadászat 
6. Monogramvadászat 

 
 

TRÉFÁS MINI OLIMPIA A LEGEREDMÉNYESEBB MAGYAR SPORTÁGAK 
TISZTELETÉRE ÉS A JÓ HANGULAT MEGTEREMTÉSÉRE 
 
AZ OLIMPIA MEGNYITÁSA, A CSAPATOK BEVONULÁSA 
 

 
1. ÚSZÁS 

ÖNTSD TOVÁBB! 
https://hu.pinterest.com/pin/405394403957558864/ 
 

2. KAJAK-KENU 
SZŐNYEGHÚZÁS  
 

3. ÖTTUSA 
FUTÁS - TENGERÉSZJÁRÁSSAL 
 

4. VÍZILABDA 
VIZES SZIVACS  
 
● Uzsonna: 15:45-16:00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
● Vacsora: 18:30-19:30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2021.01.09. szombat “Magyar gasztronómia” 
Hungarikumok: hagyma, őrölt paprika, Piros Arany, kolbász, szóda, kamillatea, akácméz, 
kürtőskalács 
 

Reggeli torna a tengerparton 
 
Délelőtti foglalkozás: 9:00-12.00 (közben tízórai: 10:45-11:00) 
 
Magyar masterchef vetélkedő 
 
MIT FŐZZÜNK MA? 
4 CSAPAT -  
Mindenki húz egy kártyalapot. Ezek eltérő színűek, rajtuk élelmiszerek nevei. Meg kell keresni az 
azonos színű kártyákat, s kideríteni, mit is lehet főzni az adott hozzávalókból. Ebben segít a képes 
szakácskönyv. 

 
 
KŐLEVES 
Mi kell hozzá? Pl. Húsleves, szilvásgombóc stb 
A csapatok bekiabálják a hozzávalókat, minden helyes megoldás 1 pont. 
 
Elméleti feladatok: 

● kvíz  magyar népdalokból (gyümölcsök, növények, ételekkel); klasszikus magyar ételek és 
híres magyarok (Gundel, Dobos C. József stb.); hiedelmek és tévhitek a magyar 
gasztronómiával kapcsolatban)  

● kérdezz-felelek élelmiszerekből 
 
 
Gyakorlati feladatok:  

● fűszerek felismerése bekötött szemmel az illatuk alapján (fahej, bors, kardamom, szegfuszeg, 
szerecsendio stb)  

● élelmiszerek felismerése bekötött szemmel az ízük alapján (zöldségek, gyümölcsök, Túró 
rudi, pick szalámi, kolbász, stb.) 

● vicces feladat: összekutyult élelmiszerek felismerése ízlelés alapján (sós-borsos banán; 
ketchup-mustár-ecet, stb.) 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ebéd: 12:30-13:30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Délutáni foglalkozás: 15:00-18:00 (közben uzsonna: 15:45-16:00) 
 
15.00-16.30  
rögtön ebéd után: fürdés a patakban 
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utána:  Séta a barlangokhoz  
 
16.30-18.00 számháború, labdajátékok 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vacsora: 18:30-19:30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lefekvés előtt: JÁTÉKBARLANG 
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2021.01.10. vasárnap “Magyar feltalálók” 
Délelőtti foglalkozás: 9:00-12.00 (közben tízórai: 10:45-11:00) 
 
Reggeli torna a tengerparton 
mágneses kísérletezés a homokkal 
 
Beszélgetés/ismertető anyag a magyar találmányokról: 
Kedvcsináló Youtube videók a találmányokról 
 
Hogyan adnád el ezt a magyar találmányt?  
Reklámfilm készítése. Nem szabad a rendeltetésszerű használatában, funkciójában mutatni. 
Csapatmunka 
szódavíz, Rubik kocka, gyufa, golyóstoll  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ebéd: 12:30-13:30 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Délutáni foglalkozás: 15:00-18:00 (közben uzsonna: 15:45-16:00) 
 
Ördöglakatok  
 
Logikai feladványok megoldása gyufaszálakkal csapatokban 
 
Tárgyak megalkotása 

A csapatok egy-egy magyar találmány nevét kapják meg. Ezután ezt a tárgyat kell 
megalkotniuk pusztán a testükből, mintha tárgyak, vagy tárgyak (pl. egy autó) felépítéséhez 
szükséges alkatrészek volnánk.  
Ezek a tárgyak, amiket meg kell alkotniuk: helikopter, számítógép, színes televízió, léghajó, 
hűtőszekrény 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vacsora: 18:30-19:30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Esti program: naplemente nézés a tengerparton, utána beszélgetés a homokdűnék között 
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2021.01.11.hétfő Hagyományőrzés 
 
Délelőtt kézműveskedés: 
 
           Emlékpóló készítése festéssel 
 
            Nemezelés  
  
            Karkötőfonás (paracord)  
  
            Kulcstartó készítés 

 
Gyufamakett készítése 

  
 
Ebéd után: Fürdés 
Utána séta a barlangokhoz, zenehallgatás 
Játék: bekötött szemmel arcfelismerés 
 
SZÓDÁSÜVEG-RÖPI 
 
SZÁMHÁBORÚ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vacsora: 18:30-19:30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esti program: éjszakai túra a házigazdánk vezetésével (a dzsungel állatainak megfigyelése) 
utána: angolna etetés 
 
Este sötétben: Hologramm mobil telefonnal  
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2021.01.11.kedd Az Aranycsapat 
Délelőtti foglalkozás: 9:00-12.00 (közben tízórai: 10:45-11:00) 
 
Csapatbajnokságok: 
röplabda, foci 
 
csoportkép 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ebéd: 12:30-13:30 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Délutáni foglalkozás: 14:00-15:00  
Táborzárás 
Rendrakás, összepakolás 
A szülők megérkezéséig kinti sport 
 
Hazaindulás: kb. 15 órakor 
 
 

VÉGE 
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