
Tematikus terv - Napközi Erzsébet-tábor  

SZITAKÖTŐ – MAGOK, MAGTÁRAK 

 

Sport, egészséges életmód, 

- nem véletlenül települtek őseink folyó mellé – a Hernád Aszaló „magja” → túra a 

Hernádhoz – fotó készítése a folyóról, növényekről – fotókból virtuális galéria - 

számháború  

- A majdnem mindent tudó sejtmagok – sejtmag lerajzolása vagy makettjének elkészítése 

(Milyen tulajdonságokat határoznak meg a kromoszómák? – ez már önismeret is)  

- Magvas gondolatok és Magról magra – egészséges magvak gyűjtése, plakátkészítés: 

Melyik mag? Milyen hatása van? Néhány mag megkóstolása.  

- Magról magra – ehető csíra készítése: Befőttesüvegben is lehet, vannak magok, amelyek 

2-4 nap alatt kicsíráznak, így az utolsó napon meg lehet kóstolni ezeket (A csíra 

nyerésére alkalmasak a gabonafélék (búza, árpa – 2-3 nap), a hüvelyesek (mungóbab, 

csicseriborsó, lencse 2-3 nap), valamint egyéb növények (napraforgó, hagyma, szója, 

retek 3 nap) egészséges vetőmagja 

- Az expedíció – gyógynövények hatása: Milyen gyógynövényeket ismernek? Melyiket 

mire használják? Milyen formában?  

Iskola és környezet szépítése, környezettudatosság, természeti értékeink, 

- Magvas gondolatok virágültetés az iskolában 



 

 

 

 

 

Művészeti nevelés, kulturális örökségeink, hagyományőrzés, kézművesség, 

- Írmagjuk maradjon – gabonatárolók: PPT vagy makett készítése 

- Göőz József mozaikportréjának elkészítése fekete és fehér magokból  

- Az expedíció: kézművesség sárkány készítése – lehet LEGO-ból, újrahasznosítható 

anyagokból, sárkányrepülő készítése   

Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés 

- Hamis kutyabőrök: saját nemesi oklevél elkészítése – különös figyelemmel arra, mi az 

a tulajdonság, elért eredmény, amiért nemesi címet kaphat – oklevél formája, pecsét 

készítése VAGY saját családfa elkészítése VAGY Árpád-ház családfája (akkora 

méretben, hogy az iskolát is díszíthesse) 

- Miről álmodik a nyár? – közös rajz készítése a tábori élményekről  



- Magvas gondolatok és Magró magra – tálkában többféle mag – Válaszd ki melyik 

hasonlít rád? Miért?  - Activity olyan szavakkal, amelyeknek köze van a maghoz – 

MAG szógyűjtés: összetett szavak, mag-os szavak, közmondások 

- Kincs a hegy gyomrában – fordított szabadulószoba: a kerettörténet szerint a Svalbardi 

Globális Magtár-ba kell egy magot bejuttatni a legnagyobb titokban. Ehhez különböző 

logikai és ügyességi feladatokat kell megoldani, mint egy szabadulószobában. 

Kapcsolódóan akár a LEGO robotokkal egy tervezett útvonalat is be lehet járni 

kezdésként.  

- Az expedíció: Játék: Kendőlopó sárkány https://erzsebettaborok.hu/jatekajanlo-

kendolopo-sarkany/  
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