
 

Nyári napközis tábor  

Az EFOP-3.3.5. projekt keretében megvalósuló nyári napközis táborba 22 kisgyerek jelentkezett 2018. 

június 18-22. között. 

A tábor témamodullja a környezetvédelem, természetismeret volt. Ez nem áll távol a gyermekektől, 

mivel iskolánk korábban elnyerte az ÖKO iskola címet. 

A napközis táborunknak a ZÖLD TÁBOR elnevezést adtuk, és a „Mi a története „programsablont 

dolgoztuk fel. E téma köré csoportosítottuk a napi tevékenységeket, játékokat, kirándulásokat és az 

előadók meghívását is. 

Hétfőn a programnyitás után közösségi játékokat játszottunk, majd a Fürge ürge nyomába eredtünk az 

Őcsényi Repülőtéren. A gyerekek megfigyelték az ürge élőhelyét, elkészítettük az ürge galériát és 

ürgevadászatot rendeztünk. 

Kedden a napenergiával ismerkedtünk játékos formában. Filmvetítéssel indítottuk a napot, utána a 

faluban kerestünk olyan házakat, amelyek már napelemmel működnek, majd kézműves foglalkozás 

keretén belül napelemes házakat készítettünk. Délután a víz történetével ismerkedtek meg a gyermekek, 

majd vizes játékokat játszottunk a szabad levegőn.  

Szerdai napon a kirándulásé volt a főszerep. Autóbusszal először Somberekre mentünk, ahol a Szent 

Miklós Vízi- és Taposómalom Múzeumot néztük meg. Miután megettük a finom kemencében sült 

lepényünket, indultunk tovább Bajára. Először kívülről csodálkoztunk rá a hatalmas zsilipre, majd a 

Deák Ferenc-Zsilip Múzeumban vezettek körbe bennünket, érdekes ppt bemutatóval kísérve. Az ebédet 

az ÖKÖ-parkban fogyasztottuk el, utána elsétáltunk a Duna és a Sugovica folyók találkozásához, ahol 

játékkal zártuk a napot. 

Csütörtökön a hulladékok történetével foglalkoztunk, a cél az volt, hogy a gyerekek ráébredjenek arra, 

hogy milyen veszélyeket hordoz a hulladék az ökoszisztémára, és hogy ők is részt tudnak vállalni a 

hulladék mennyiségének csökkentésében. Dalt tanultunk a szelektív hulladékgyűjtésről, újra 

hasznosításként PET palackból teknősbékákat készítettünk. Ebéd után az ételeink története került 

előtérbe, azon belül is Kolumbusz és a burgonya. Játékos formában megtudták a gyerekek, hogy honnan 

és miként került hozzánk a pityóka, mire használjuk és még krumplival nyomdázhattak is a tanulók. 

Az utolsó nap témája: Történetek más kultúrákból, avagy hogyan jelenik meg a természet a nemzetiségi 

kultúrák eredetmondáiban. Az elrejtett kincs című mese felolvasásával indítottuk a napot, majd a 

feldolgozása után a gyerekek meseillusztrációkat készítettek. Végül elindultunk a kincs nyomába, amit 

az IKSZT teremben találtunk meg. Programzárásként végig néztük a táborban készült képeket, 

elénekeltük a héten tanult dalokat. 

Nemcsak programokkal igyekeztünk a gyerekek kedvében járni, hanem az aktivitás, segítőkészség, 

vetélkedés jutalmául csokik, cukorkák, apróságok is gazdára találtak. Úgy gondolom, hogy egy nagyon 

tartalmas, vidám, jóhangulatú táborban vehetett részt gyermek és felnőtt egyaránt. 

Külön köszönetet szeretnék mondani Mihályka-Dani Ildikónak és Dombiné Mihályi Editnek, akik egész héten segítségemre 

voltak a tábor lebonyolításában, valamint Kovács Ottónak, Prókai Zoltánnak és az Őcsényi Konyha dolgozóinak, akik szintén 

támogatták a táborunkat. 

 

Őcsény, 2018. június 30.                                                          Hajnalné Ládi Katalin 

                                                                                                            táborvezető 

 

Takaró János
Beírt szöveg

Takaró János
Beírt szöveg
Fotóalbum >>




