
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 

XXXII. NÉPRAJZI TÁBOR 

Kismányok, 2021.07.19-24. 

Program  

2021.07.19. 
Hétfő 

2021.07.20. 
kedd 

2021.07.21. 
szerda 

2021.07.22. 
csütörtök 

2021.07.23. 
péntek 

2021.07.24. 
szombat 

 7.30-8.30 ó.  
reggeli 

7-8 ó. 
reggeli 

7.30-8.30 ó. 
 reggeli 

7.30-8.30 ó. 
reggeli 

7.30-8.30 ó. 
 reggeli 

7-9 ó. 
 érkezés. regisztráció 

Délelőtt  
műhelymunka 

9 – 12 ó. 
 

Kirándulás a közeli 
hegyekbe. 

Gyógynövénygyűjtés. 
Festőnövények 

gyűjtése. 
 

Délelőtt  
műhelymunka 

9 – 12 ó. 
 

Délelőtt  
műhelymunka 

9 – 12 ó. 
 

műhelymunkák befejezése 
 

9 órakor 
Köszöntés, tábornyitás 
A műhelyek vezetőinek 

ismertetői.  
Műhelyek kialakítása 

Alkotások befejezése. 

Munkák során használt 
eszközök baleseti 

oktatása. 

Kiállítás rendezés, 
 

12-13 óra ebéd 12-13 óra ebéd 13-14 óra ebéd 12-13 óra ebéd 12-13 óra ebéd 12-13 óra ebéd 

 
Önálló alkotás, a 
délelőtt tanultak 

alapján 

 
Önálló alkotás, a délelőtt 

tanultak alapján 

 
Szabadidő eltöltése a 

helyi focipályán, 
játszótéren 

 
Önálló alkotás, a 
délelőtt tanultak 

alapján 

.  
Önálló alkotás, a 
délelőtt tanultak 

alapján 

 
sátor bontás, takarítás 

13-15 ó. 

Délután 
műhelymunka 

13-17 ó. 
 

Délután 
 műhelymunka 

13-17 ó. 
 

Szalonnasütés  
a Tündérkertben 

Délután 
műhelymunka 

13-17 ó. 
 

Délután 
műhelymunka 

13-17 ó 

Táborzárás 
A hét munkáiból kiállítás, 

tanultak bemutatása. 
15-17-ig 

18 óra vacsora 18 óra vacsora 18 óra vacsora 18 óra vacsora 18 óra vacsora Hazautazás 

      
 Esti kötetlen 

foglalkozások: mese, 
ének, tánc, 

kézműves ismeretek. 

Esti kötetlen 
foglalkozások: mese, 
ének, tánc, kézműves 

ismeretek. 

Esti kötetlen 
foglalkozások: 

mese, ének, tánc, 
kézműves 
ismeretek. 

Esti kötetlen 
foglalkozások: mese, 

ének, tánc, 
kézműves ismeretek. 

Esti kötetlen 
foglalkozások: 
mese, ének, 

tánc, kézműves 
ismeretek. 

 

 

 



 

 

Alkotó műhelyek                                 

A tábor első napján alakulnak meg a műhelyek, egész héten ugyan azzal a névsorral. 

  táborvezető program  helyszín 

Agyagozás Lőrincz Gergely 

  

 kisplasztika ismerete, (arányok, 

rajzolás, tervezés) 

 A Székely porta udvarán,  

Fafaragás Szemcsuk István Téma: kopjafa, 

 alkalmazott motívumok rajzolása, 

faragásának gyakorlása, 

 A Székely porta udvarán 

katonai sátorban 

Szövés Lőrincz Etel 

 

Téma: szövés 

anyagok előkészítése, növényi festés     megismerése, gyakorlása, pokróc- vászonszövés, 

ismerete, gyakorlása,  

 A Székely porta „Kicsi ház” 

Ének oktatás Fábián Éva 

 

Bukovinai énektanulás, 

mesemondás titkai 

 A Székely porta „Nagy ház” 

Bútorfestés Lőrincz Etel motívumok rajzolása, festése,  A Székely porta udvara 

Bőrművesség Illés Tibor bocskor készítés (méretvétel, 

szerkesztés, szabás, kézi varrás) 

 

  Székely porta udvarán 

sátorban 

 Viseletkészítés  Fekete Sebestyén Ibolya szoknya, kötény készítése, 

kislányruha varrás, 

   Székely porta udvarán 

sátorban 

     

Bővebb információ :        Lőrincz Etel     06-30-978 8713 

                                            Illés Tibor        06-20-211 9950 

 


