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A gyerekeknek mesebeli 7 próbával, élőszavas mesemondással, interaktív
játékokkal, mindezt egy kellemes faluséta keretében. A séta végén az osztály a
hétpróba teljesítéséről oklevelet vehet át, vagy igény szerint fából készült kitüntetést.
Ez a vidám, nem szokványos közös barangolás meseországban, lehetőséget teremt a
csoport összerendezésére, a mesevilág személyiségfejlesztő, önbizalom erősítő, stressz
csökkentő ajándékainak megszerzésére, miközben hagyományos értékeket közvetít,
melyek hosszú távon elkísérik majd a kis meseutasokat.

Kinek?
Időtartam
Táv
Helyszín és
útvonal
lehetőségek

Van még egy
ötletünk!

Nehézség
Időjárás
Ár

óvodai csoportoknak, általános iskolai osztályoknak, táborozóknak,
speciális igényű csoportoknak is
körülbelül 2 óra
Körülbelül 1,5-2 km séta 4-5 Meseút állomást érint, menet közben
megállókkal
Végig szabadtéren
1. De la Motte Kastély - Piactér (a közelben cukrászda, fagyizó)
2. De la Motte Kastély - Barlanglakások (a Barlanglakások
területére belépőjegyet kell vásárolni mely gyerekeknek 300.felnőtteknek 400.Ehhez a programhoz ajánljuk:
 Gyerekbarát barlangi idegenvezetésünket
 Vezetett erdei sétáinkat.
melyek ehhez a programhoz csatolva fél áron rendelhetők.
Könnyű.
Végig aszfalton, babakocsival, kerekesszékkel is végigjárható.
Nagy melegben és enyhe csapadék esetén mókás fejernyőket
biztosítunk.
20 000Ft/csoport (max 35 fő). Nagyobb csoport, és speciális vagy
különleges igények esetén kérje egyéni ajánlatunkat. Meseút
belépőjegyet is meg kell vásárolni mely 300.-/Fő. Kísérő
pedagógusoknak ingyenes.
vizuális és esztétikai
inter- és interperszonális
szociális, személyes, kognitív
valamint kulturális kompetenciákat
fejleszt
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Interaktív vezetett barlangi tárlatvezetés, élőszavas mesemondással, interaktív
játékokkal, a művésztelep barlangjainak megtekintésével. A gyerekbarát
tárlatvezetésen megismerkedünk a bükk aljai kőkultúra e különleges emlékeivel. A
barlangi terek kialakulásával, hagyományos használatával, többek közt a környéken
híres Vidróczki Márton betyár noszvaji történetével. Felfedezzük, a művésztelep
különleges tereinek filmes kapcsolódásait, majd kipróbáljuk a zeneterem különleges
megihlető hangzását. A történetek után a művésztelep jellemző művészeti ágának,
a természetművészet, más néven Land Art alkotói módszerének különlegességével
ismerkedünk játékosan a barlanglakások felett kőrpanorámás területen.

óvodai csoportoknak, általános vagy középiskolai osztályoknak,
táborozóknak, speciális igényű csoportoknak is
Időtartam 1-2 óra
Táv
A barlanglakások területén, mely könnyen megközelíthető busszal, és
gyalog is.
Helyszín Szabadtéren és a barlangokban, mely kiváló menedék a nyári hőség és
a záporok ellen is.
Nehézség Könnyű
A barlanglakások területe köves.
Van még Ehhez a programhoz ajánljuk:
egy
 Barlanglakásoktól induló vezetett Meseút tanösvény sétát is
ötletünk!
 Barlanglakásoktól induló vezetett erdei sétáinkat
 Kézműves foglalkozásainkat
melyek ehhez a programhoz csatolva fél áron rendelhetők.
Időjárás Nagy melegben és enyhe csapadék esetén mókás fejernyőket
biztosítunk.
Ár
20 000Ft /csoport (max 35 fő). Nagyobb csoport, és speciális vagy egyéni
igények esetén, kérje egyéni ajánlatunkat.
a Barlanglakások területére a belépőjegyet is meg kell vásárolni mely
gyerekeknek 300.- felnőtteknek 400.Kísérő pedagógusoknak ingyenes.
Kinek?

vizuális és esztétikai
inter- és interperszonális
szociális, személyes, kognitív
valamint kúltúrális kompetenciákat fejleszt
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Alkotótelepünkön vállalunk több féle alkotó vagy kézműves foglalkozást a
csoportoknak. Az örök népszerű agyagozástól, a kamaszoknak is izgalmas modern
technikákig. Az érkező csoportokkal személyesen egyeztetünk, hogy a létszám,
életkor, tematika, érdeklődés, és a rászánt időtartam szerint a legizgalmasabb alkotó,
vagy kézműves foglalkozást állíthassuk össze az érkezőknek. Az előzetesen kiválasztott
technikához az összes alapanyagot, eszközt, a barlangi tereket, s a létszámnak
megfelelő szakvezetést biztosítjuk.
óvodai csoportoknak, általános, vagy középiskolai osztályoknak,
táborozóknak, speciális igényű csoportoknak is
Időtartam 1-2 óra
Táv
A barlanglakások területén mely könnyen megközelíthető busszal, és
gyalog is.
Helyszín Szabadtéren és a barlangokban, mely kiváló menedék a nyári hőség és
a záporok ellen is.
Van még Ehhez a programhoz ajánljuk:
egy
 Barlanglakásoktól induló vezetett Meseút tanösvény sétát is
ötletünk!
 Barlanglakásoktól induló vezetett erdei sétáinkat
 Gyerekbarát idegenvezetést a barlangokban
melyek ehhez a programhoz csatolva fél áron rendelhetők.
Időjárás Nagy melegben és enyhe csapadék esetén mókás fejernyőket
biztosítunk.
Ár
Technikától függően tudjuk beárazni, az alapanyagok költségének
megfelelően, 500-3000Ft/fő között. Kérje egyéni ajánlatunkat.
a Barlanglakások területére belépőjegyet is meg kell vásárolni mely
gyerekeknek 300.- felnőtteknek 400.Kísérő pedagógusoknak ingyenes.
Kinek?

vizuális és esztétikai, inter- és interperszonális, kulturális kompetenciákat fejleszt
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Élménytúráinkat a Bükk Friday túravezetői irányításával indítjuk a Bükk lábának
gyönyörű dombjai, lankái, erdei között, előre egyeztetett nehézségű és hosszúságú
útvonalon. A túráink vidám, élményelemekkel, játékokkal, kihívásokkal gazdagított
kirándulások, ahol a közösség tényleg összekovácsolódhat. A túra igény szerint
kapcsolódhat az erdei Forrástúrához, és a falut behálózó más jelölt vagy alternatív
útvonalakhoz is. A túra végén oklevelet vehetnek át a gyerekek.
általános, vagy középiskolai osztályoknak, táborozóknak, speciális
igényű csoportoknak is
Időtartam 2-4 óra
Táv
Megbeszélés alapján életkor és a rászánt idő szerint változó.
Helyszín Szabadtéren, Noszvaj, Felsőtárkány, Bükkzsérc, Cserépfalu környékén.
Van még Ehhez a programhoz ajánljuk:
egy
 Gyerekbarát idegenvezetést a barlangokban
ötletünk!
 Természetművészeti foglalkozásainkat
 Mesemondást
melyek ehhez a programhoz csatolva fél áron rendelhetők.
Időjárás Nagy melegben és enyhe csapadék esetén mókás fejernyőket
biztosítunk.
Ár
Ára: 20 000Ft/csoport. Egész napos túrákra, (étkezéssel,
élményelemekkel) kérje egyéni ajánlatunkat.
Kinek?

inter- és interperszonális
szociális, személyes, kognitív
kompetenciákat fejleszt
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