
Nyári tábor 

2018. augusztus 13-17. 

Táborvezetők: Soós Róbertné Marika, Kerekes Judit, Lázár János 

A nyári táborok sorában minden évben az utolsó az a hét, amikor a leendő elsősök „gólyatáborban” 

vehetnek részt. Idén sem volt ez másképp. Pedagógusok, gyermekek egyaránt izgalommal készültek 

erre a hétre. A 29 leendő elsős közül 28 jött el és vett részt a tábori programokon. A kicsiken kívül 

nagyobbacska gyerekek is voltak táborozni, ők hol a foglalkozások aktív részt vevői voltak, hol segítő 

szerepben járultak hozzá a különböző programok sikeréhez. 

Hogy mi minden történt velünk a héten? 

1. nap: A lélek napja 

Volt ismerkedős játék, mesegombolyítás, tornatermi sportversenyek, fogójátékok, közös 

vonalrajz, pillangóvadászat az udvaron, mozaikpillangó készítése, zsírkréta sorba rendezés, 

szabad játék, focizás. 

2. nap: Az egészség napja 

Elkészültek az egészség szuperhősök és tündérek, a behozott sok-sok zöldségből, 

gyümölcsből, finomságból készítettek a gyerekek egészséges nassolnivalókat, ízleltünk, 

szagoltunk, tapintottunk, ellátogattunk a piacra és a helyi zöldségeshez, délután pedig a 3D-s 

moziban pihentük ki a nap fáradalmait. 

3. nap: A hagyományok napja 

Nagy sikere volt az agyagfigurák készítésének, készültek a makramé kulcstartók, fontunk, s 

csak a képzelet szabott határt az arc- majd testfestésnek, délután pedig palacsintasütés volt 

terítéken és az elkészült ízletes palacsinták. 

4. nap: A gasztronómia napja 

Vali néni irányításával megismerkedtünk a kalácssütés csínjával-bínjával, a gyerekek 

dagasztották, formázták a tésztát, daloltunk, táncoltunk, míg sült a kemencében a tészta. Az 

ízletes finomságot házi lekvárral ettük meg a közösségi ház udvarán. A délután maradék 

részében lehetett filmet nézni, illetve az udvaron játszani, fonni. 

5. nap: A zene napja 

Különféle hangszerekkel ismerkedtek meg a gyerekek, volt játék, dal, mozgás, daltanulás, 

hangvilla rezgésének érzékelése, ritmushangszerek kipróbálása, délután végre bekapcsoltuk a 

párakaput, és egy fantasztikus, vidám vízi vetélkedővel zártuk a heti programot. 

Reméljük, minden gyermek talált magának a héten olyan programot, elfoglaltságot, tevékenységet, 

amire szívesen emlékezik vissza. Mi, felnőttek rendkívül jól éreztük magunkat, hisz mindig csodálatos 

élmény a leendő elsősöket „bevarázsolni” az iskola világába. 


