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Napközi Erzsébet-tábor 
Nyári szünetben is gyerekzsivajtól volt hangos iskolánk ud-

vara, ugyanis 80 diák 8 pedagógus vezetésével egy héten 
keresztül napközis táborban vett részt. 

Nagy örömmel terveztük a  prog-Napközi Erzsébet-tábor
ramját. Kiemelt hangsúlyt szenteltünk a közösségépítésnek, az 
önismeret fejlesztésének. Ennek érdekében tábornyitás után 
beszélgetőkörrel kezdtük a napot, ahol a bemutat-
kozás során mindenki végiggondolhatta jellemének  
erősségeit, illetve gyengeségeit. Ez sokat segített 
abban, hogy a csoportok egy hét alatt közösséggé 
formálódjanak. 

Az öt nap programját úgy alakítottuk, hogy a 
tevékenységek során a gyerekek egymást segítve, 
együttműködve végezzék a feladatokat. Mivel 
vegyes korosztályú csoportokban tevékenykedtek, 
lehetőségük volt megismerni egymást, s ez pozitív 
motivációt jelentett képességeik kibontakoz-
tatásában, fej-
lesztésében. A 
tábor zárása so-
rán örömmel 
tapaszta ltuk, 
hogy a gyer-
mekek önisme-
rete sokat fejlő-
dött. 

Iskolánk éle-
tében fontos 
szerepet játszik 
a sport. Ezért próbáltuk úgy alakítani a foglalko-
zásokat, hogy a gyerekek tájékozottak legyenek a 
mindennapi sporteseményekben, bátran próbál-
janak ki új mozgásformákat, eszközöket. A prog-
ram fő témavonala az olimpia volt. Amellett, hogy 
minden napot közös reggeli tornával kezdtünk, a 
tábor második 
napján, július 5-
én kedden, tá-
bori olimpiát 
tar tot tunk.  A 
nap során meg-
ismerkedhettek 
az olimpiai jel-
képekkel ,  az 
olimpiai moz-
galommal, az 
ókori és újkori 
olimpiák fon-
tosabb esemé-
nyeivel, a ma-
gyar sportolók 
olimpiai ered-
ményeivel. Minden gyerek kezében foghatta az olimpiai 
jelképpé nyilvánított lángot, mellyel megnyitottuk a tábori 
olimpiát. A versenyszámokat a táborozók találhatták ki. A nap 
végén minden választott sportágban tábori olimpiai bajnokot 
hirdettünk, akiket arany, ezüst vagy bronz éremmel jutal-
maztunk. Mivel a versenyek nemcsak egyéni versenyszámokat 
tartalmaztak, így minden táborozó éremmel tért haza.

Iskolánk főbb profiljához tartozik a Zöld Szíves Mozgalom, 
amely a természet szeretetére, környezetünk megóvására és 
védelmére sarkall minket. Ezért határoztunk úgy, hogy a 

Hortobágyi Nemzeti Park élővilágával ismertetjük meg a 
gyerekeket. Fontosnak tartjuk, hogy kulturális örökségeinket 
ismerjék, őrizzék diákjaink. Az egész napos kirándulás elő-
készítéseként július 6-án, szerdán a Hortobágyi Nemzeti 
Parkról néztünk meg egy filmet. A filmben látottakat 
feladatlapokkal, TOTÓ-val, kirakókkal dolgozták fel. 

Másnap, július 7-én csütörtökön két nagy autóbusszal vág-
tunk neki az útnak. A vadaspark állatvilága hatalmas élményt 

jelentett gyerme-
keinknek, hiszen 
testközelből lát-
hatták azt, amit 
eddig csak filmen 
vagy a könyvek-
ből. A vadasparki 
látogatás után a 
Kézműves-udvar 
rejtelmeibe ve-
zettek be minket. 
Tanulóink meg-
ismerhették a ne-
mezelés, a bőr-

művesség, az agyagozás és a textiljáték készítésének 
menetét, majd elkészítették és hazahozhatták mun-
kadarabjaikat. A kézművesség a tábor mindennapjait 
átszőtte. Minden táborozó elkészítette saját Erzsébet 
logóval ellátott pólóját, horgoltunk nemzeti színű 

karkötőket, fűz-
tünk gyöngyöt, 
készítettünk bag-
lyos ceruzavé-
dőket, könyvjel-
zőket, nyakláncot 
gombból. A ki-
rándulás élmé-
nyei t  megörö-
kítve tablókat, 
montázsokat ké-
szítettek a cso-
portok, melyek 
in t é zm ényünk 

falait fogják díszíteni a következő tanévben.
A táborzáró napon, július 8-án pénteken a megújult 

iskolai rekortán pályán hatalmas vízi csatával zártuk 
az egész hetes programsorozatot, melyen pedagógus 
és diák egyaránt önfeledten vett részt. A tábor zárá-
saként minden táborozó emléklapot és jutalmat 
vehetett át. A legnagyobb jutalom mégis az együtt 
töltött hét, a közös élmények voltak. 

Szeretnénk, ha iskolai hagyományaink sorát a 
Napközi Erzsébet-tábor gazdagítaná. Véleményünk 
szerint sok kunhegyesi család gyermekének 
tartalmas nyári elfoglaltságot biztosított ez a tábor. 
Eljuthattak a Hortobágyra, jobban megismerhették 

önmagukat, iskolatársaikat, nevelőiket. Olyan sportágakat, 
kézműves tevékenységeket próbálhattak ki a hét során 
tanulóink, amelyeket sem a család, sem az iskola önköltségen 
nem tudott volna finanszírozni. Nagy segítséget jelentett, hogy 
egész napos étkezést is kaptak a diákok.

Ezt a táborozási lehetőséget az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány pályázata biztosította tanulóink 
számára.

A tábort szervező pedagógusok


