
A Pannonhalmi Szent Benedek Általános Iskola és AMI az alábbi napközis foglalkozásokat hirdeti meg 2022. 

nyarára 
 

Jelentkezni írásban lehet. Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot 2022. június 10-én 12.00 óráig szíveskedjenek 

elküldeni, ezzel egyidejűleg az 5000 Ft/ fő hozzájárulást befizetni. A gyerekeket a jelentkezés sorrendjében tudjuk 

fogadni. 

1. napközis foglalkozás: 

 időpont:  2022.06.20. – 06.24. 8.00 órától 16.00 óráig 

 heti tematika:   művészetek 

 étkezés:  menza ebéd, egyszeri étkezés (befizetés a vállalkozónál) 

 költség:   anyagköltségre: szülőktől 5000 forint/fő;  

iskolai alapítványtól 150000 forint, iskolától 100000 forint 

 csoportlétszám : maximum 25 fő/csoport, a jelentkezés sorrendjében; csak egész   

    hétre és egész napra lehet jelentkezni 

dátum 1-2. évfolyam csoport, foglalkozás 3-5. évfolyam csoport, foglalkozás 

VI. 20. de: népművészet (népi motívumok 
festése) 
du: néptánc 

de: néptánc 
du: népi, paraszti kultúra (közös feldolgozás) 

VI. 21. de: apátsági múzeum megtekintése 
du: növények a természetben (grafikák, 
lenyomatok készítése) 

de: zeneművészet (népdalok) 
du: karaoke 

VI. 22. de: zeneművészet (népdalok) 
du: énekes-táncos ki mit tud 

de: virágcsendélet készítése (festés) 
du: apátsági múzeum megtekintése 

VI. 23. de: kézműves foglalkozás (gyöngyfűzés, 
üvegmatrica készítés) 
du: társasjáték 

de: honfoglaláskori művészet (Tóthegy) 
du: társasjáték készítés 

VI. 24. egész nap: tápi tájház megtekintése, 
szatócsbolt, varrás, levendulás, 
pogácsasütés kemencében, utazás külön 
busszal, ebédet a vállalkozó kiszállítja 

egész nap: tápi tájház megtekintése, 
szatócsbolt, varrás, levendulás, pogácsasütés 
kemencében, utazás külön busszal, ebédet a 
vállalkozó kiszállítja 

 

2. napközis foglalkozás 

 időpont:  2022.08.29. – 08.31. 8.00 órától 16.00 óráig, jelentkezés: 2022.08.23.-ig 

 heti tematika:   készülés a tanévre 

 étkezés:  menza ebéd, egyszeri étkezés (befizetés a vállalkozónál) 

 költség:   iskolától 100000 forint 

 csoportlétszám : a leendő elsősökből minden gyermeket fogadunk, a 2-4.    

    évfolyamosoknál maximum 25 fő, a jelentkezés sorrendjében; csak   

    mindhárom és egész napra lehet jelentkezni 

dátum kezdő első évfolyamosok csoportja, 

foglalkozás 

2-4. évfolyam csoport, foglalkozás 

VIII. 29. de: ismerkedés az iskolával 

du: sportjátékok 

de: nyári élmények (irányított beszámolók) 

du: csapatjátékok a focipályán (méta, foci, 

kidobó) 

VIII. 30. de: bevezetés a hangok világába 

du: közlekedjünk a városunkban 

de: meseolvasás, az olvasottak feldolgozása, 

dramatizálása 

du: ügyességi játékok 

VIII. 31. de: a plébánia templom felkeresése 

du: labdajátékok 

de: számoljunk (ismétlés életszerű, gyakorlati 

példák alapján) 

du: közlekedési szabályok (roller, kerékpár, 

gyalogos) 

 


