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Sport, egészséges életmód:
Az iskolaudvaron kipróbáltuk az újonnan beszerzett játé-

kokat: tollaslabda, Twister, hulahopp karika, társas labdajá-
tékok, gumiugráló kötél… Két alkalommal a helyi strandfür-
dőben úszó- és ugróversenyt szerveztünk jutalmazással.

Gyalogosan tettük meg az iskola ─ strand távolságot, 
valamint az egésznapos kirándulás során hegyet-várat 
„másztunk” Sirokon. A felsőtárkányi Kő-Közi Tanösvény 800 
méteres túraútvonalát teljesítettük.

Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés: 
A programot csoportalakítással kezdtük, a  kő – papír − olló

játék segítségével minden nap csoportvezetőt választottunk. 
Reggelenként az Erzsébet-dalt hallgattuk a megasztárosok 
előadásában, és a kinyomtatott szöveg éneklését gyakoroltuk.

Kincskereső játékot szerveztünk öt állomással, QR-kód 
leolvasással és sok-sok kvíz kérdéssel. A megtalált kincsesláda 
betűsgyöngyöket tartalmazott, melyekből a csoportok saját 
névre szóló karkötőket és nyakláncokat fűztek. A három 
kincskereső csapat külön jutalma egy-egy fizikai kísérletet 
bemutató összeszerelős játék volt (robotbogár, krumpli - és 
világítós digitális óra), melyeket közösen szereltek össze, és 
állítottak ki az osztálytermükben.

A megvásárolt társasjátékokkal (Emberi test, gombfoci, 
Szójáték, KRESZ-teszt, asztali biliárd…) játszottunk.

Üzenő füzeteket szerkesztettünk és nyomtattunk, melyekben 
a táborozók beragasztották a kipréselt szirmokat, és személyes 
üzeneteket írhattak minden nap az élményeik alapján.

A napi élményeket fotókkal dokumentáltuk és a táborvezető 
szaktanár a képekből videóanyagot szerkesztett, melyet az 
iskola honlapjára is feltöltöttünk.

Művészeti nevelés, kulturális örökségeink, hagyományőrzés, 
kézművesség:

Árpád-házi Szent Erzsébet életének és legendájának 
megismerése (visszautalás a kvízekben).

Czupp Pál helyi fafaragó népművész saját alkotásaiból 
rendezett kiállítás látogatása (gyalogtúra). Helyi népművészeti 
és néphagyományokat őrző népművész, Szentpéteriné Lévai 
Marika meghívása,  készült tárgyak alkotása. A nemezből
három csoport  hajtogató csomagból vett lapokkal origami
állatfigurákat készített.

Autóbuszos kirándulás:
Siroki vár és a tájház megtekintése, Felsőtárkányban séta a 

Kő-Közi Tanösvényen.”
Dr. Kissné Borbély Katalin

Ezúttal is köszönjük a projektek sikeres megvalósításában 
közreműködő pedagógusok lelkiismeretes munkáját.

Az Iskolavezetés

KUNHEGYESI HÍRADÓ
a Kunhegyesi Városi Önkormányzat és

Polgármesteri Hivatal lapja
Az interneten is olvasható: www.kunhegyes.hu

Felelős kiadó: Barta Ferenc aljegyző
Szerkesztőség: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.
 59-530-030 E-mail: hirado@kunhegyes.hu

ISSN: 08653054


