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szervezőket a Dózsába, hogy minden tanuló részese lehessen 
ennek a vidám, játékos foglalkozásnak. Május 31-én 7 tréner 

érkezett Rab Titanilla vezetésével (aki iskolánk tanulója volt). 5 
helyszínen folyt a játék: volt labirintus, akadálypálya, puzzle, 
vetítés, mind-mind a banki világgal kapcsolatos, játékos 
feladatokkal, amelyek segítségével a gyerekek pénz-ügyi, 
gazdasági, gazdálkodási alapisme-retekhez jutottak.

A vidám, kedves trénerekkel gyorsan elrepült a nap. Délelőtt 
az alsósoké, délután a felsősöké volt a pálya. Tanulóink nagyon 
jól érezték magukat, már várják a jövő évi tréninget.

Köszönjük szépen az . dolgozóinak ezt a felejthetetlen O.K
napot. Várjuk őket vissza!

Gál Ildikó
szervező

Ha nyár, akkor Napközi Erzsébet-tábor!
Az idén második alkalommal rendeztünk Napközi Erzsébet-

tábort a tanévzárót követő héten, június 19-23-ig.
Nagy örömmel terveztük a tábor programját. Kiemelt 

figyelmet szenteltünk a közösségépítésnek és az önismeret 
fejlesztésének. Éppen ezért táborunk egész heti programját 
átszőtte a mese, minden foglalkozásban fellelhetőek voltak a 
gyermekek szívének kedves és tanulságos történetek. 

Tábornyitás után a csoportok beszélgetőkörrel, bemutatko-
zással kezdték a napot, ahol Lázár Ervin:  meséjét Hétfejű tündér
feldolgozva mindenki az erősségeit és a gyengeségeit 
gondolhatta végig. Ez sokat segített az önismeretük 
fejlődésében, s abban, hogy az egy hét alatt közösséggé 
formálódjanak a csoportok. A tábor végén ezt közösen 
áttekintettük. 

Az öt nap programját úgy alakítottuk, hogy a tevékenységek 
során a gyermekek egymást segítve, együttműködve végezzék a 
kijelölt feladatokat. Mivel vegyes korosztályú csoportokban 
tevékenykedtek, lehetőségük volt megismerni egymást, s ez 
pozitív motivációt jelentett képességeik kibontakoztatásában, 
fejlesztésében. A tábor zárása során örömmel tapasztaltuk, hogy 
a gyermekek önismerete fejlődött, képességeiket jobban 
felismerik. 

Június 19-én, hétfőn a mesével kapcsolatban tartottunk 
kézműves foglalkozásokat, ahol sok szép, ötletes alkotás 
született.

Iskolánk életében fontos szerepet játszik a sport. Ezért 
próbáltuk úgy alakítani a foglalkozásokat, hogy a gyerekek 
igényeljék és szeressék a mozgást, ismerjék az egészséges 
életmódot. Bátran merjenek új mozgásformákat, eszközöket 
kipróbálni, használni. Amellett, hogy minden napot közös 
reggeli tornával, vagy éppen tánccal kezdtünk, a tábor utolsó 
napján, pénteken tábori hétpróbát tartottunk. A próbák során hét 
állomáson a sárkány hét fejét kellett megszereznie a 
csapatoknak, a feladatok olyan mozgásfejlesztő eszközök 
használatára épültek, melyeket tanév közben ritkán vagy csak 
kevesen használhattak. A nap végén minden táborozó 
emléklapot vehetett át, mely bizonyítja, hogy hétpróbás 
táborozó lett.


