2018. Szeptember

Kunhegyesi Híradó

7

Két hét a strandon
A nyári reﬁs úszó tábor az idén is két hétig tartott. Csománé
Fehér Andrea tanárnő vezetésével 65 diák vett részt. A gyerekek
több csoportban gyakorolhattak a délelőtti oktatáson. A nagyok
már a mély vízben
tempóztak, és új
úszásnemeket sajátíthattak el.
A legﬁatalabbak
először megszokták
a vizet, megtanultak
siklani, játszottak a
vízben, közülük néhányan a tábor végére megtanultak
úszni. A tízórai szünetben a gyerekek
pihenhettek, fociz-

hattak. Min-denki jól érezte magát a tábor-ban. A gyere-kek
nevében is köszönöm Csománé Fehér Andrea tanárnőnek az
odaadó munkáját! Köszönjük a segítő pedagógusok munkáját!
Nagyné Smányi Hedvig

X. Matek tábor (2018. aug. 22-24.)
10 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az első matek tábor. Nagy
várakozás előzte meg az elsőt és azóta is minden alkalommal
várjuk, hány kisdiákunk az, aki szeretettel és a matematikát
szeretve vesz részt a nyár végén a táborban. Nagy örömmel tölt
el minket, hogy 20-50 főig mindig volt és van érdeklődő, aki
nem sajnálja az idejét velünk és társaival tölteni. Köszönjük a
szülők bizalmát is, hiszen tudják, hogy jó helyen, szerető
gondoskodással és élményközeli feladatokkal várjuk évről-évre

a gyerekeket, kicsit mindig becsempészve 1-2 újdonságot.
1-2 éve már a táborunk helyszínéül a Siloám Központot
választjuk, hiszen iskolánknak az erdei iskolai termei várnak
minket. A 2-3. osztályos tanulókat iskolai busszal szállítottuk ki
a helyszínre, a nagyobbak kerékpárral, autóval érkeztek.
40 diákot vártunk, akik év végén jelezték részvételi
szándékukat. Az első nap egy csapatalakítással kezdtük,

amelyben nagy segítségünkre voltak régebben és idén
elballagott diákjaink, akik az 50 órás közösségi szolgálatukból
töltöttek nálunk 2-3 napot. Elkészítették közösen a megadott
Megoldás és pontgyűjtő füzetet, majd a 16 különböző állomást
felkeresve oldották meg a kiadott feladatokat. Párkereső,
gyurmás matek, készíts dobókockát, különbségkeresés, kockák
és a felülnézet, kivágós, háromszögkeresés szívószállal, egyszerű logikai feladatok, végezd el a műveleti láncot, rakd ki a
műveleti jeleket. A
feladatok megoldásának értékelése a második napon történt.
Csütörtökön reggel
egy kis feladatlappal
indítottunk, amely
évfolyamra szabott
volt. Egy kis pihenő
után játékos feladatok
várták az előző nap
kialakított csapatokat.
Amíg a dolgozatok kijavítása zajlott, addig
a gyerekek különböző állomásokat látogattak meg forgószínpad
szerűen. Itt Tüsi, Babilon, Geomágnes, Memória kártya, Jenga
várta őket. Nagy élvezettel vetettét magukat a játékba, nem is
tudván azt, hogy mennyire sok mindent fejlesztenek ezek a
játékok. Sokan voltak, akik még ilyen játékokkal nem is
játszottak. Az előző napi eredményhirdetésre is rendhagyó
módon kerítettünk sort. Mivel nagyon hasonló eredmények
születtek, így az ajándékok is hasonlóak voltak. Matrica, ceruza

