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Nyári táborok a Kovács Mihály Általános Iskolában 

 

 

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00031 pályázati azonosítójú konstrukció célja olyan tematikus 

napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók 

tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség 

fejlődéséhez 7 szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés 

és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik 

olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek 

megerősödését. 

A pályázatnak köszönhetően 2018. június 3. és 4. hetében környezetvédelmi, idegen nyelvi és 

anyanyelvi kultúra, nemzeti identitás tematikájú táborok valósultak meg. A tanulók 

egységesen tisztasági csomagot vehettek át. A pályázathoz tartozó eszközök, játékok is 

megérkeztek a táborozók számára. 2019. június 3-4. hetében az 1. évfolyamosok számára 

környezetvédelmi tábort szervezünk. A 2. évfolyamosok a sport, egészségnevelés témával 

ismerkedtek meg, a 4. és a 6. évfolyam számára ismét idegen nyelvi tábort szerveztünk. Az 5. 

évfolyamosok egy hetet tölthettek el Telkibányán. A pályázat rengeteg programot, játékos 

ismeretszerzés kínált a tanulóknak, egynapos kiránduláson vehettek részt Poroszlón, 

Karcagon és Sárospatak-Sátoraljaújhelyen. A diákok számára póló, kreatív csomag, tisztasági 

csomag is érkezett. 

 

Környezetvédelem és Sport, egészségre nevelés 

 

2019. június 17. és 21. között Abádszalókon 26 fő 1. osztályos tanuló bevonásával egy hetes 

nyári napközis tematikus tábort valósítottunk meg. Munkámat segítette Trunkóné Kolozsi 

Zsuzsanna segítő pedagógus és Kosik Annamária önkéntes. A hét folyamán környezetvédelmi 

programot valósítottunk meg, ahol a fák életével foglalkoztunk, a Népi játszóudvart látogattuk 

meg, sokat játszottunk és kézműveskedtünk. 2019. június 24. és 28. között szintén 26 fő 2. 

osztályos tanuló bevonásával egy hetes sportos jellegű tábort szerveztünk a gyerekeknek.  

Munkámat segítette Molnárné Boros Margit segítőpedagógus és önkéntesként Méhész 

Nikoletta.  A sportolás mellett foglalkoztunk a kresz szabályaival és az elsősegélynyújtással 

is, szintén meglátogattuk a Népi játszóudvart és sokat játszottunk. Mindkét tábor alatt külső 

helyszínként Karcagra utaztunk el, ahol a Győrffy István Múzeumba, a Szélmalom 

Múzeumba és a Lombkorona tanösvényre látogattunk el. A napot a helyi strandon zártuk a 

gyerekek nagy örömére. A gyerekek nagyon jól érezték magukat a táborok alatt, a pályázat 

keretében tisztasági csomagot, pólót, kulacsot, tollat, programfüzetet és tornazsákot kaptak.  

 

 Szabóné Gyenes Eszter    

 vezető pedagógus 
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Idegen nyelvi tábor 

 

2019. június utolsó két hetében már második alkalommal idegen nyelvi nyári napközis tábort 

szerveztünk a 4. és a 6. évfolyamos tanulók részére. 

A projekt célja ismét az volt, hogy csökkentse a gyerekek esélykülönbségeit, az iskolai 

lemorzsolódást és élményszerű tanulást biztosítson a gyerekeknek. 2019. június 17.-tól 21.-ig 

26 negyedik osztályos tanuló vett részt a táborban, melynek témája az állatok volt, a választott 

programsablon címe pedig: Együtt-működik. 2019. június 24.-től 28.-ig 26 hatodik osztályos 

tanuló részére szerveztük a tábort. Ennek témáját a különböző országok, kultúrák adták, a 

választott programsablon címe pedig a következő: EMBER: Nemzetek és kultúrák: családi 

élet, férfiak és nők. A táborok célja az volt, hogy a gyerekek sok informális feladaton és 

játékon keresztül minél több angol szót sajátítsanak el az adott témakörben. 

Mindkét csoport tanulói aktívan vettek részt a feladatokban. A negyedikesek térképet 

rajzoltak, szókártyákat írtak, meséhez bábokat gyártottak és eljátszották a mesét, 

szóháborúztak, mozgásos dalokat tanultak, társasjátékot készítettek és kipróbálták egymás 

társasjátékait. 

A hatodikosok szóháborút játszottak, csoportokban megrajzolták földünk kontinenseinek 

térképét, megismerkedtek más népek köszönéseivel, zenéjével, népviseletével, zászlajával, 

híres embereivel, ételeivel. Ezek közül kettőt el is készítettek: muffint és perecet. Öt 

csoportban öt országról posztert készítettek. 

Külső helyszínre tervezett kirándulásunkat is sikeresen megvalósítottuk. Mindkét csoporttal 

ellátogattunk Karcagra, ahol megnéztük a Györffy István Nagykun Múzeumot, a Karcagi 

Szélmalmot, a Karcagi Lombkorona sétányt és strandoltunk is. 

Köszönöm kollégáim Sáfár Mária, Károlyi Boglárka és Parázsó Katalin segítségét és aktív 

együttműködését és közreműködését a táborok sikeres lebonyolításában. 

 

Kovácsné Gál Ildikó - táborvezető  
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A Csodaszarvas nyomában jártunk 

 

Június utolsó hetében 21 tanuló, három felnőtt és iskolánk volt tanulója, mint közösségi 

szolgálatot teljesítő diák indult el Telkibányára, hogy megtudja, hogyan éltek honfoglaló 

őseink. Szállásunk ugyan nem hasonlított a nomád magyarok jurtáira, az élelmet sem 

magunknak kellett összegyűjteni és elkészíteni, de a programok segítségével mégis 
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időutazáson vehettünk részt. Az első nap délelőttje az utazással telt, majd elfoglaltuk 

szállásunkat. Első tábori programunk a csoportalakítás volt. Honfoglalóinkhoz hasonlóan mi 

is hét törzset alakítottunk. A törzsek az egész tábor alatt együtt tevékenykedtek, a tagok 

munkájukkal fabatkákat szerezhettek, s ezzel gazdagíthatták a törzs vagyonát. A törzsek 

kialakítása után játékkal oldottuk a hangulatot, majd minden csapat törzsi karkötőt készített 

magának. Ezen a napon uzsonna után portyára indultunk, felfedeztük környezetünket. A 

vacsora után megnéztük a Honfoglalás című filmet, s megbeszéltük a látottakat. 

Táborozásunk második napján, mint ezután mindennap, reggeli tornával indítottuk a napot, 

majd a reggeli után egész napra elhagytuk a tábort. Első utunk a sárospataki Vörös toronyba 

vezetett. Sok érdekes dolgot láttunk és hallottunk, táborunk szempontjából különös 

jelentőséggel bírt a könyvtárban megcsodált családfa. A várlátogatás után Végardó Fürdőre 

mentünk. Csoportképet is készítettünk a bejáratnál, mely Makovecz Imre keze munkája, s egy 

szarvas agancsaira emlékeztetett bennünket. A délutánt a sátoraljaújhelyi Zemplén 

Kalandparkban töltöttük el, hogy bizonyságot tegyünk bátorságunkról és ügyességünkről. A 

fárasztó nap után volt még energiánk egy számháborúra is. 

A szerda délelőttünk a kézművesség jegyében telt. Megtanultuk, hogy honfoglaló őseink mire 

használták a tarsolyt, hogyan díszítették a tarsolylemezt, majd mi is készítettünk egyet. A 

tarsolylemezek elkészítése után ez még izgalmasabb feladatba fogtunk. Használt pólókat 

vágtunk fel csíkokra, összefontuk a pólócsíkokat és kosárkává varrtuk őket össze. Délután 

történelmi eseményt interpretáltunk, majd a malmozás rejtelmeibe mélyedtünk el. Vacsora 

után patkódobással, patkótartással és íjászattal foglalkoztunk. A következő napon, 

csütörtökön a Vörös toronyban látottak egy részét kamatoztattuk, családfát készítettünk. A 

nap hátralévő részében a zárójátékot készítettük elő, melynek során törzsi csatakiáltást írtunk, 

törzsi zászlót és térképet készítettünk. Vacsora után ügyességi próba volt a törzsek között. 

Hamar elérkezett az utolsó teljes napunk.  Beszélgettünk az életfáról, sőt készítettünk is 

törzsenként egy – egy életfát. Kitöltöttük a barátkereső lapot. Programzárónkon mondákat 

meséltünk, csatakiáltást mondtunk, bemutattuk a készítetett térképeket, kerestünk szavakat 

betűhalmazban, voltak villámkérdések, játszottunk Most mutasd meg!-et. A nap végén, a hét 

folyamán gyűjtött fabatkákat költhették el a tanulók. Szombaton élményekkel telve vártuk, 

hogy hazautazzunk, örömmel vittük haza a táborban készített tárgyakat és az ásványboltban 

vásárolt kincseket. Szép hetet töltöttünk Telkibányán, jó volt részt venni az időutazáson. 

Köszönöm Kovácsné Palócz Márta, Pálfi Veronika és Bakó Virág Kitti segítő, támogató 

munkáját.  

 

Sáfár Lászlóné táborvezető 
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