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tartottunk. A szelektív hulladékgyűjtésre is hangsúlyt 
fektettünk: interaktív játékokkal és a táborban összegyűlt 
szemét szelektálásával.

Az egészséges életmód is – főleg a vírusos időszakban – nagy 
hangsúlyt kapott. Minden nap reggeli tornával kezdtünk, és 
igyekeztünk olyan mozgásformákat kipróbálni, amelyeket 
tanév közben ritkán gyakorolnak a gyerekek. Voltak sorver-
senyek, akadályversenyek a tábori olimpián, jóga, gyü-
mölcsvadászat, szabadtéri játékok, trambulinozás és látogatás a 
játszótereken. Fontos volt az egészséges táplálkozás is, a 
gyümölcssaláta készítése nagy izgalommal töltötte el a gye-
rekeket. A helyes táplálkozással kapcsolatos tapasztalataikat 
pedig tesztekkel és interaktív játékokkal bővítettük.

Egy tábor során ter-
mészetesen az önis-
meret és közösségépítés 
is nagy figyelmet kap, 
főleg, ha különböző 
évfolyamokból jönnek a 
gyerekek. A csapatépítő 
játékok elérték a célju-
kat: a nagyobbak és a 
kisebbek is segítették 
egymás munkáját. Az 
egyéni feladatok megol-
dása pedig a verseny-
szellemet erősítette.

A művészeti nevelés 
jegyében kézműves 
f o g l a l k o z á s o k a t 

tartottunk többféle technika és különféle anyagok felhaszná-
lásával. A hagyományőrzés szépségének Czupp Pál népi ipar-
művész, fafaragó Kunsági kiállítóházában áldoztunk, és megte-
kintettük munkásságának értékes darabjait. Nagy múltra tekint 
vissza a Komlósi-féle szélmalom, melyhez lovaskocsival 
érkeztünk a gyerekek nagy örömére. A szélmalomnál rövid ide-
genvezetés után városnéző lovaskocsikázásra indultunk, és a 
helyi kulturális értékeket képviselő nevezetességeket tekin-
tettük meg.

A gyerekek nagy kedvencei a mesék, rajzfilmek, ezért 
látogattuk meg a Kecskeméti Rajzfilmstúdiót, ahol másfél órás 
idegenvezetés során betekintést nyerhettek forgatókönyvekbe, 
megnézhették, hogyan készült a  című Magyar népmesék
rajzfilmsorozat és milyen korszerű technikával dolgoznak a 
stúdióban. Előadás után pedig kipróbálhatták a zoetróp kereket 
és a pörgetős könyvet.

A gyerekek a táborból sok élménnyel, ajándékkal és emlékkel 
mehettek haza. Igyekeztünk az ajándékok kiválasztásánál is 
figyelembe venni a higiénés szempontokat, az egészség-
tudatosságot és a gyermekközpontúságot.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik 
segítették munkánkat, és lehetővé tették a gyerekeknek, hogy 
egyáltalán együtt legyenek, játsszanak!

Nagyon köszönjük Emődi Imre bácsinak a lovaskocsit, 
Sonkádi Lászlónak a lovakat –  és  nagyon nyu-Madár Tündér
godt, barátságos állatok, el voltak kényeztetve a gyerekek szere-
tő kezei által. A tárlatvezetést Czupp Pál népi iparművésznek, 
Vinczéné Tamasi Bernadettének a csupaszív, türelmes és 
szeretetteljes gondoskodást, segítő kezet, a jógaórát Dománé 
Gabi néninek, az Aranycsésze Kávézó dolgozóinak a kedves 
fogadtatást, a sok segítséget Kovácsné Tóth Juliannának és 
Andrási Milánnak, az ügyes, munkáskezeket Kovács Bíbor-
kának és Csík Eugéniának, valamint Tyukodiné Csonka Editnek 
és családjának a lehetőséget a szélmalom megtekintésére! 

Holocsi Hajnalka és Vajdáné Szabó Anikó
tanító nénik

Erzsébet-tábor a Dózsában!
Az idén nyáron a háromhónapos digitális oktatás után az 

egészségügyi helyzet lehetővé tette, hogy Erzsébet-tábort 
szervezzünk a gyermekeknek.

Minden pályázatunk nyert, így a diákok nagy örömére június 
29 - július 10-ig, két héten keresztül az idén is megtarthattuk az 
Erzsébet-táborokat 3 csoportban összesen 60 gyermek számára.

Az I. turnusban 4-6. évfolyamos gyermekek vettek részt.
Hétfőn, a többhónapos bezártság után végre találkozhattak 

egymással az osztálytársak, barátok. Sportolással, kézműves 
foglalkozásokkal töltöttük az időt, közben a tábor dalát 


