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Hétfő (06. 28.) 

Az első délelőtt legfontosabb feladata az ismerkedés, csoportalakítás és a tábori szabályzat 

összeállítása volt. Összesen 15 tanuló vett részt a programban az 1. osztályos korosztálytól a 6. 

osztályosig bezárólag. A kis létszámnak köszönhetően, mint egy nagycsalád voltunk együtt a 

táborozás ideje alatt. 

A tábori szabályokat, amelyek minden esetben pozitív megerősítéseket tartalmaztak, a tanulók 

fogalmaztak meg. (A szemetet a szemetesbe dobjuk. Udvariasan beszélünk egymással, 

használjuk, a kérem, köszönöm…. szavakat.) Csoportforgóval összeállított szabályokat minden 

tanuló elfogadta és aláírta. 

Ezen a napon külső szolgáltató bevonásával népi játékot: karika elkapót készítettünk vesszőből. 

A játékok elkészülte és némi gyakorlás után rendeztük meg a háromfordulós KARIKA 

ELKAPÓ BAJNOKSÁGOT. Volt izgalom és a társakért való szurkolás.  

Délután labdás játékok voltak a strand területén.  
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Kedd (06. 29.) 

Kedden a reggeli elfogyasztása és a napi program megbeszélése után a város szélén található 

vásártérre indultunk. Itt már vártak ránk a Nyílegyenes Íjász Club vezetői. A gyerekek az íjászat 

történetéről, az íjak készítéséről és nem utolsó sorban a vezetők eddigi sporteredményeiről 

kaptak tájékoztatást. Balesetvédelmi megbeszélés után mindenki többször kipróbálhatta a 

nyíllal való célba lövést.  



A délután első programja a terápiás kutyákkal való ismerkedés volt. Nagyon szemléletes 

életkoruknak megfelelő ppt bemutató segítségével megismerték a kutyákkal való sportolási 

lehetőségeket, ismerkedtek a kutyafajtákkal. A legizgalmasabb a kutyákkal történő bemutató 

és a velük való közvetlen feladatok megoldása volt.  

Délután jutott idő strandolásra, ahol vizes csapat és egyéni játékokat játszottunk.  

                                           

 



           

 

   

 

 

 

 



Szerda (06. 30.) 

A reggeli és a szokásos megbeszélés után a délelőtt két fő programja: a mézeskalács sütés és 

levendula csokor (báb) készítés volt.  

Mézeskalácsból elkészítettük a mi Csodaszarvasunkat is. Tetszőlegesen közlekedési 

eszközöket és egyéb formákat is készíthettek a tanulók. Természetesen sor került a finom illatú 

sütik kóstolására is.  

A sütés befejeztével több levendula csokrot köthettek a tanulók és a foglalkozásvezető Ujszászi 

Judit Erika népi játék és -mézeskalácskészítő beszélt nekik a levendula termesztéséről 

egészségre gyakorolt hatásáról és díszítő szerepéről.  

Délután Mi kerül a hátizsákba? címmel felkészültünk a csütörtöki túránkra. A nap végén jutott 

idő a strand területén közös medencés játékra.  

                

 



     

 

 

 

                 



Csütörtök (07. 01.) 

Reggeli után érkezett értünk az autóbusz és indultunk a tassi Dunapartra, ahol egy napig Tass 

Önkormányzatának Ifjúsági Táborát béreltük. A fő program a tutajépítés és túrázás volt. A 

táborhelyen már várták a csoportot és a táborhely megismerése után minden csoport saját 

területet választhatott magának. Az ebédlő a közös megbeszélések és étkezések helyszíne volt.   

A nap végén elfáradva, de sok szép élménnyel értünk haza.  

      

 



               

 

Péntek (07. 02.) 

A reggeli hagyományos programok után lovaskocsival indultunk a város szélén található 

Bernáth tanyára. Egy kicsit a városban is megmutattuk magunkat a nem éppen szokásos 

közlekedési eszközön. A tanyára érve megismerkedtünk a tanyai épületekkel, azok funkcióival, 

a tanyán régen a növénytermesztéshez és állattartáshoz használatos eszközökkel.  

A nagy kedvenc Baba a ló volt, akin mindenki lovagolhatott és a végén a tenyerükből etethették 

a gyerekek. 

Azok, akik éppen nem lovagoltak szalmabála gurító versenyen vettek részt. A játék óriási sikert 

aratott. 

Délután a tábori programjaink összegzésre került sor, ahol a tanulók megfogalmazták, hogy 

jövőre is szeretnének hasonló programokon részt venni.  



               

       

     

 



Összegzés 

A tábor programjainak összeállításánál nagy segítséget jelentettek a minta programok, az 

életkoronként csoportosított, választható játékok. Nagyon részletes programtervet lehetett 

összeállítani, nagyon jól használható háttársegítséggel. Minden vezető pedagógus a 

csoportjához illeszkedő, tematikával dolgozhatott és beiktathatott a csoportja számára 

fontosnak ítélt dolgokat. Így nálunk minden ebéd után voltak relaxáló, lazító programok.  

Minden nap bőséges, ízletes és változatos étkezést biztosított a pályázati keret.  

Szintén pályázati keretből a programok kezdése előtt lehetőség volt a szükséges anyagok, 

eszközök beszerzésére. 

Köszönjük a pályázat kiíróinak, a megvalósítást hátérből segítő vezetőknek, hogy eredményes, 

élménydús táborozásban volt részünk:  

a táborozásba bevont 15 tanuló, 

a két önkéntes segítő, 

a vezető pedagógus: Juhász Julianna  

 

 

 

 


