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Dés László- Geszti Péter: Dzsungel könyve
Nyári tábor
Egész csapatnak szóló
•

Maugli

•

Balu

•

Bagira

•

Ká

•

Tuna

•

Akela

•

SirKán

•

Csil

•

Buldeo

•

Kobra

•

majmok (kisegítő őrs)

•

emberek (róverek)

rövid összefoglalás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_dzsungel_k%C3%B6nyve_(musical)
dalszövegek:
http://www.zeneszoveg.hu/album/1690/des-laszlo/des---geszti---adzsungel-konyve-album.html

1. nap tábortűz: Nyitány, majd megérkezik Maugli! Befogadják-e? válasz igen! Balu és

Bagira Akela mellé állnak a kérdésben -> Farkas vagyok
ezt követően a tábor többi lakója is bemutatkozik (minden őrs egy állatnevet választ
magának (dzsungelben élőt) és előadja, honnan jött)
2. nap: forgószínpad: Balu tanítja Mauglit, végén kiderül, hogy járt a majmoknál ->

Beindul a pofonofon; Mauglit elviszik a majmok (ebéd közben) akadályversenyen
találkozunk vele újra, ahol már ő a Majmok királya -> Egy majomban őrlünk Farkat
kap, és megkoronázzák, azonban később vonakodni kezd, és Ká is megérkezik és
hipnotizálja a majmokat Vállj kővé, Bagira és Balu siet Maugli segítségére. Balu
megbünteti Mauglit, és a Kobra vermébe dobja -> Kobra támadni készül, Bagira
elkapja, és észreveszi, hogy már nincs is méregfoga, Maugli feladata lesz felkutatni a
Kobra méregfogait (falukutatás). Cserébe a kobra egy Ankust ad neki, nem érti mi

ez… Bagira elmondja (ez már a táborban) hogy mire való, és hogy egy rossz dolog, ő
az embereknek dobja, látja hogy hogy összevesznek rajta, ezért inkább nem kell neki,
fő a békesség.
Este tábortűz előtt SirKán próbát állít Akela elé, tábortűz Akela emlékezése -> Mit ér
a farkas. Végén SirKán királynak nevezi magát -> Száz a kérdés
Zászlólevonásnál Bagira elküldi az emberekhez tűzért Mauglit!
3. nap: reggel kézműves: fáklya és más „emberi” dolog készítése

délután sport ->készül SirKán elűzésére
este: tábortűznél elűzi SirKánt, Balu pedig elbúcsúzik tőle Amíg őriz a szemed . Tűz
végén megfogadja, hogy kiteríti még SirKán bőrét!
4. nap: Délelőtt Maugli leér a faluba, Szavakat keresek; bebizonyítja mindenkinek, hogy

mennyi mindent tanult már, ismeri az embert és a dzsungelt is (ez lesz a próbáztatás
keretmeséje) végén befogadják -> Mi emberünk
Dzsungelben délután Bagira és Ká beszélgetnek, hogy jön a Tigris éjszakája… -> játék
végén Maugli legyőzi SirKánt (számháború) Jön a Kegyelet egylet
Tábortűz eleje: Bagira emlékezik -> Beszél a szél visszatekintés a táborra, mi minden
történt, Jön Maugli, aki rájött, hogy sehova se tartozik, de Tuna hűséget fogad neki
Finálé. Ez után mi is „hűséget fogadunk a cserkészetnek” és következik a beavatás.

