
 

Csodaszarvas bentlakásos tábor 

 

Intézményünkből 15 fő 5.a osztályos tanuló 2021.06.28 – 2021.07.03. között 

bentlakásos táborban vehetett részt, Tiszabecsen. A programok során a tanulók számos 

élményt élhettek át.  

A tábornyitás alkalmával ismertetésre kerültek a balesetvédelmi és járványügyi 

szabályok, majd a hét tematikájához kapcsolódó foglalkozáson vettünk részt és egy jó 

hangulatú tábortűzzel zártuk a napot.  

A tábor második napján vízitúra jelentkeztünk, a tanulók saját szemmel figyelhették meg 

az Öreg-Túr élővilágát, a gazdag növény- és állatvilágot. Az ártéri erdők fűzfái, illetve a 

szitakötők, molnárkák sokasága végigkísért utunk során. A síkvidéki folyók jellemző 

lassúsága az Öreg-Túrra is jellemző, kifejezetten élvezetessé téve ezáltal a túránkat.  

A harmadik nap megismerkedtünk világunk erőforrásaival, majd elindultunk a 24 km-

es kerékpártúrára. A túra a szálláshelyünkről, Tiszabecsről indult. A hangulatos kerékpárút 

során szembetűnő a táj rendezettsége, tisztasága, eldobált szemetet szerencsére nem találtunk, 

így csak pihenés céljából álltunk meg, Tiszacsécsén, ahol feltöltöttük a kulacsainkat, illetve 

megszemléltük a Móricz Zsigmond emlékházat, majd folytattuk útunkat. Célállomásunk 

Tiszakóród, ahol a Túr és a Tisza találkozik. A Nagybukó szépsége magával ragadott 

bennünket, felfrissülés céljából rövid fürdőzés következett, majd visszatérve a táborhelyszínre 

éjszakai bátorságpróbán bizonyítottak a gyerekek.  

A következő nap kísérleteztünk, mini röplabdabajnokságon vettünk részt, a napot 

pedig számháborúval zártuk.  

A tábor utolsó napján ebédre érkeztünk meg a Nagyaron található Luby-kastélyba. Az eső 

miatt a rózsakertben tervezett piknikezés elmaradt, de nem búsultunk, mivel játszattunk a 

játékszobában és egy szabadulószobában is járhattunk. Az eső ellenére a gyerekekkel 

mosolyogva, jó hangulatban érkeztünk vissza a szálláshelyre. A túra során nemcsak a tanulók 

szemlélete formálódott, hanem a kitartásuk és bátorságuk is fejlődött, majd egy jó hangulatú 

záróbulival zártuk a hetet.  

A szombati nap a hazautazás jegyében telt, a délelőtti órákban érkeztünk vissza 

Hajdúböszörménybe, ahol a táborozók szülei nagy örömmel várták gyermekeiket.  

 

Köszönjük a lehetőséget! 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



Digitális (robotika) tábor 

(Nagyné Deák Erika és Szabó Anita) 

 

A program célja, hogy a tanulók logikai gondolkodását és a programozáshoz szükséges 

képességeket korosztályuknak megfelelően fejlesszük. Megismertessük a mindennapi életben 

őket körülvevő digitális eszközökkel és felfedeztessük velük a programozás lényegét, 

fontosságát a hétköznapokban.  

A táborban részt vevő gyerekek 3 évfolyam tanulói vettek részt.  

A tábor eszközei: 

- Lego Wedo 2.0 doboz volt. LEGO Education WeDo 2.0 célja, hogy az alsó tagozatos 

diákok figyelmét felkeltse a természettudományi tantárgyak iránt és motiválja őket 

ezek tanulásában. Mindezt motorikus LEGO modellek és egyszerű programozási 

feladatok segítségével teszi. 

-  

- A Scottie Go! egy fejlesztő játék, puzzle elemek és egy alkalmazás kombinációja, 

amely garantáltan elvarázsol mindenkit. Innovatív, interaktív, izgalmas. 

- A Bee-Bot/Blue-Bot padlórobot olyan programozható eszköz, amely tanórai és 

tanórán kívüli keretben egyaránt alkalmazható, kiválóan alkalmas a diákok 

motiválására és komplex kompetenciafejlesztésre (algoritmikus gondolkodás, 

problémamegoldás, kreativitásfejlesztés) egyaránt. 

A táborban meg is festettük a robotokat, a gyerekek élményfestésen vettek részt.  

A digitális világban is szükség van a mozgásra. Így gondoltuk ezt mi is a táborban. Az iskola 

tornacsarnokában egy exatlon pályát építettünk, a gyerekeket 4 csoportba osztottuk és 

elkezdődött a versengés. Cél: minél több mosolyt varázsolni a gyerekek arcára. A nagy 

melegben kihívás volt ez az egy óra, de hősiesen, boldogan teljesítették a feladatokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CSODASZARVAS TÁBOR 

2021. június 21 – 25. 

Művészeti nevelés: Zöldségek és gyümölcsök fantasztikus világa 

 

A „Csodaszarvas” pályázat keretében 1 hetes táborban vettek részt 1. A osztályos tanulóink. 

Az 5 nap alatt számos olyan élményben volt részük, melyek az egészséges életmódhoz, 

helyes táplálkozáshoz kapcsolódnak.  

Az agykontroll, relaxáció, íjászkodás, ugrálóvár nagyon elnyerte a gyerekek tetszését.  

A Bakator együttes közreműködésével zöldséggel, gyümölccsel kapcsolatos dalokat 

hallhattak, énekeltek. Ezt követően egy táncház keretében megtanultak néhány tánclépést, 

majd szabadon táncoltak, improvizáltak. 

Kézügyességüket is próbára tették a kerámiafestés, rézkarc, bábkészítés alkalmával. A saját 

készítésű síkbábokkal a „Répamese című orosz népmesét dramatizálták el nagy sikerrel. 

Piaci látogatás alkalmával valóságban is találkozhattak különböző zöldségekkel, 

gyümölcsökkel. Ezt követően egy „Varázsfát” készítettünk az iskola udvarán, melyen 

mindenféle egészséges zöldség, gyümölcs megterem.  

A Zöld Kör közreműködésével bemutatót hallhattak, láthattak a gyerekek az egészséges 

életmódról, helyes táplálkozásról. Különböző zöldségekből, gyümölcsökből figurákat, 

képeket készítettek, majd ezeket az alkotásokat az egészség jegyében jóízűen el is 

fogyasztottak.  

A Hajdúsági Múzeumban régi földművelési eszközökkel, a szüretelés folyamatával 

ismerkedtek meg, majd egy gránátalma rézkarcot készítettek a gyerekek.  

Egész napos kiránduláson vettünk részt Miskolctapolcán az Avalon Parkban, ahol önfeledten 

játszottak, szórakoztak tanulóink. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Szakmai beszámoló 

Csodaszarvas- Csillag tábor 

2021. június21-25. 

 

A tábor szervezését május elején kezdtük el, figyelembe véve a csoport összetételét.  

Május közepétől felvettük a kapcsolatot az előadókkal, kézművesekkel, akiket látni szerettünk 

volna a táborban. Hamarosan körvonalazódott az egy hét programterve. Törekedtünk arra, 

hogy minél színesebb, gazdagabb legyen a napi kínálatunk. Ennek eredményeként a 

következő tevékenységeket vettük fel a délelőtti illetve a délutáni 

programokhoz: 

- Papp-Für János Hajdúböszörményi költő és 

előadóművészt felkértük egy verses-zenés délelőtt 

megtartására. Kérésünknek eleget téve műsorát úgy építette 

fel, hogy fő vonulatát az érzelmek és azok hatásai az 

emberekre jelenjen meg.  

- A sportos, illetve a hagyományőrző tevékenység 

bemutatásához Bodáról hívtuk meg Szalóki István íjkészítő 

mestert. A gyerekek nagyon várták ezt a programot, 

mivel ebben a tanévben számos történelmi 

olvasmány dolgozta fel népünk történelmét.  

- Erdős Zsuzsa kézműves, népi játszóház vezető 

irányításával kipróbálhatták a nemezelést, 

gyöngyfűzést, körmöcskézést, fonalsodrást és a 

csuhézást. Az itt készült tárgyakat mindenki örömére 

kiállítottuk, majd a tábor zárásakor haza vihették.  

- A televízióból jól ismert Exatlon vetélkedő 

begyűrűzött a mi életünkbe is. Ennek hatására 

megrendeztük a saját Bocskai-Exatlont.  

- A hagyományőrzés folytatásaként meglátogattuk 

a városunkban lévő Hajdúsági 

Múzeumot. Gombos- Orosz 

Ibolya múzeumpedagógus 

rendhagyó foglalkozás keretében 

végig vezetett minket a születés-

házasság-halál témakörén.  

Kevés gyerek az, aki ne szeretne rajzolni, főleg ha ezt 3D-ben színes 

krétákkal történik az iskola udvarára.  



A tábor idején igazi, 

hamisítatlan kánikula 

köszöntött ránk. Bár 

strandolást nem terveztünk, de 

vizes játékokban nem volt 

hiány: a gyerekek 

vízipisztollyal célba lőttek 

vagy a teremben játszottak. 

Ügyeltünk arra, hogy hosszú 

időt ne töltsenek a napon, 

ezért a délutáni melegben a 

beárnyékolt teremben 

Filmklubbot nyitottunk. 

A tábor utolsó napján 

kimozdultunk, 

Miskolctapolcán az 

Avalon parkban 

töltöttünk el egy 

kellemes, de annál 

melegebb napot.  

A gyerekek véleménye 

alapján:  

 

„Ez egy szuper hét volt!”  

                                                                          

Kapusiné Oláh Edit és Andorkóné Virág Ildikó 

 

       

 

          

  

  



Csodaszarvas tábor 

2021. június21-25. 

Művészeti nevelés: A halász és a felesége 

 

Öt napos napközis táborban vehettek részt 2. osztályos tanítványaink, melynek 

keretében sok érdekes, ritkaságszámba menő és különleges élménnyel gazdagodtak. 

Nagyon népszerű volt az agykontroll, az íjászkodás, a relaxáció, az ugrálóvár és a 

kerámiafestés. 

A mese sokoldalú feldolgozása is kedvelt tevékenység volt. A gyerekek egyébként is 

nagyon szeretik a rajzos tevékenységeket, így szívesen és aktívan oldották meg a 

témához kapcsolódó feladatokat. Elmélyülten dolgoztak és az elkészült 

munkadarabokat nagy becsben tartották. Az ehhez kapcsolódó kerámiafestő 

foglalkozás is sikeres volt, sokan az elkészült kerámiákat emléknek, ajándéknak 

szánták családtagjaik számára. 

A Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozása a régmúlt időkbe repítette a 

gyerekeket, amit nagyon élveztek. 

A miskolci Avalon Parkba is eljutottunk és egy színes, rendkívül gyerekbarát 

környezetben próbálhattak ki sok különféle ügyességi játékot kis diákjaink. 

Úgy érzem, hogy sikerült megtalálni az egyensúlyt a kötelezően előírt és a szabadon 

választható, kötetlen programok között. Nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtott a 

Bakator zenekar, ahol vízzel kapcsolatos dalokat tanulhattak és énekelhettek a 

gyerekek. Vidám perceket okozott a táncház keretében bemutatott tánclépések 

megtanulása. 

Igazi táborzáró, önfeledt szórakozást nyújtott a légváras és trambulinos program, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Szakmai beszámoló röviden 

Csodaszarvas- Éljenek a jóbarátok! 

2021. június 28- július 2. 

 

A tábor szervezésével az volt a célunk, hogy különféle játéktevékenységeken keresztül 

együttműködő viselkedést sajátítsanak el a gyerekek. 

Május közepétől felvettük a kapcsolatot az előadókkal, kézművesekkel, akiket látni szerettünk 

volna a táborban. Törekedtünk arra, hogy minél színesebb, gazdagabb legyen a napi 

kínálatunk. Az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg: 

 Törökné Marosvölgyi Ágnes gyermekjóga oktató segítségével feszültségoldó 

technikákkal ismerkedtek meg és sajátítottak el a táborozók. Lehetőséget kaptak a 

mindennapi stressz levezetésének megtanulására. 

 Csiprem-csuprom kézműves foglalkozáson kipróbálhatták kézügyességüket. 

Gyönyörű natúr kerámiákat festettek meg a keramikus segítségével, s az itt készült 

tárgyakat mindenki örömére kiállítottuk, majd haza is vihették. 

 Múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt a Hajdúsági Múzeumban. 

A tűz, víz, állat, növény szavakhoz kapcsolódó régi tárgyakat és azok használatát 

ismerhették meg a gyerekek.  

 A Zöld Kör egészségmegőrző előadását hallgattuk meg. Játékos feladatokkal, 

gyümölcskóstolóval népszerűsítettük az egészséges táplálkozás fontosságát  

 Egésznapos kiránduláson vettünk részt Miskolctapolcán, az Avalon Parkban: Itt 

kipróbálhatták és megtapasztalhatták, hogy a saját korlátaikat lépik át egy-egy eszköz 

használata során. Megtanultak odafigyelni egymásra, esetlegesen megélték, hogy 

milyen érzés segíteni a máson, ha elakad valamelyik akadálynál.  

 Hatalmas sikerű zenés irodalmi foglalkozást tartott egyik táborozó társunk édesapja, 

Papp-Für János költő „Akik gyermekek maradtak”-címmel. Különlegessége volt a 

programnak az, hogy először lépett fel édesapjával Noémi, aki zongorakísérettel 

színesítette a műsort 

 Régi magyar harcművészeti eszközökkel ismerkedtünk meg és próbálhattunk ki a 

hajdúdorogi íjászok segítségével, irányításával. 

 A böszörményi tájházakba sétáltunk el pénteken délelőtt, ahol a tájházbemutatás után 

„Parasztolimpia” programon vettünk részt. 

A gyerekek a különböző típusú foglalkozásokon keresztül felismerték a barátság jellemzőit. 

Rávezettük őket arra, hogy külsőségeken túl fontos az egymás elfogadása, tiszteletben tartása, 

amelyet ez a jóhangulatú tábor megerősített bennük. 

Szabóné Csorba Erzsébet és Kardos Ferencné  



  

 

  



A Csodaszarvas pályázat keretében június 28-július 2. között idegen nyelvi táborban vehettek részt a 

leendő 5. osztályos tanulóink. 

Tizenegy gyerek ismerkedett német nyelven az erdő élőlényeivel. Koncentrikusan egymásra épülő 

játékos feladatok közben tanulták meg mintegy húsz erdei állat és néhány fafajta nevét, ezen kívül 

átismételtük a bemutatkozást, a számokat, az irányokat, egyszerű kéréseket fogalmaztak meg német 

nyelven. Power point bemutatók, német nyelvű videók, szemléltető kártyák, memória és képpárosító 

játékok, mozgásos tevékenységek (pl.labdagyorsító, tapsold ki, twister, családegyesítő) segítették a 

szóanyag elsajátítását. Nem csak az élőlények nevét tanulták meg, hanem tulajdonságaikról és 

élőhelyükről is egyszerű mondatokat fogalmaztak meg. Láncrajzokat alkottak az erdőről, majd óriás 

erdei társasjátékokat készítettek gyurmából készült állatfigurákkal. Beszéltünk az erdő szerepéről, 

védelméről. A természet-és környezetvédelem jegyében ellátogattunk a helyi csomagolásmentes 

boltba, ahol ízletes, helyi termelő által készített bodzaszörpöt kóstoltunk. Erdei tanösvényen a Zöld 

Kör természetvédelmi civilszervezet környezeti nevelői a hajdúsági erdők madarait ismertették meg a 

gyerekekkel.  A Nyíregyházi Állatparkban pedig az erdő és egyéb élőhelyek állatait csodáltuk meg, 

miközben újra felevenítettük német nyelvű elnevezésüket is. A Sóstói skanzenben megfigyelhették, 

hogyan éltek elődeink a természettel összhangban. A tábor végén értékelték munkájukat, 

felevenítettük, hogy mi mindennel gyarapodott a nyelvi tudásuk. Jutalmul német nyelvű oklevelet és 

apró ajándékokat kapott minden résztvevő gyerek. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

  



CSODASZARVAS TÁBOR 

2021. június 28.- július 4. 

Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás avagy 

utazás a mesék világában, közös mesealkotás 

Az 1.b osztályos gyerekek ötnapos napközis táborban vehettek részt a „Csodaszarvas” 

pályázati program keretében. Ezen idő alatt elrepültek a mesék világába: közös mesét 

alkottak, díszleteket, bábokat készítettek. Emellett számos olyan ismerettel, élménnyel is 

gazdagodtak, mellyel kreativitásuk, fantáziájuk gyarapodott. A hagyományőrzés révén 

erősödött nemzeti és kulturális identitásuk is.  

Az agykontroll, a kézműves- és múzeumpedagógiai foglalkozás, az íjászat, a „mese” olimpia 

nagyon elnyerte a gyerekek tetszését.  

A közösen megalkotott mese élménye, a hozzá kapcsolódó bábok, díszletek készítése, majd a 

„mi mesénk” eljátszása szintén nagy örömöt szerzett a tanulóknak. Az ehhez kapcsolódó 

kerámia festő foglalkozáson is elmélyülten dolgoztak, többen családtagjaik számára is 

készítettek ajándékokat. A Zöld Kör közreműködésével megismerhették a Hungarikumokat, 

Ó. Szabó István előadásában meséket hallgathattak. Nagy élményt adott számukra a 

Hajdúsági Múzeumban tett látogatás is: régi korok edényeit, eszközeit foghatták a kezükbe és 

ki is próbálhattak néhányat. Az íjászat alkalmával mindenki kicsit „Tell Vilmosnak” érezhette 

magát. Papp-Für János előadóművész irányításával, mesés dallamokkal ismerkedhettek meg a 

gyerekek, akik ezt önfeledt énekléssel, táncolással, tapssal köszönték meg. Óriási 

élménnyekkel tértek haza a miskolci Avalon Parkból is tanítványaink, akik megannyi érdekes, 

gyerekbarát játékot próbálhattak ki. A Tájházban tartott „mese olimpia” minden résztvevője 

élmény nyertes volt. 

Úgy gondoljuk, hogy a hét minden perce emlékezetes maradt gyerekeink számára.  



   

 

 

 

  



EFOP-3.3.5-19-2020-00026 Csodaszarvas iskolai közösségi programok pályázat keretében 

iskolánk tizenegy 8. évfolyamos tanulója Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, 

anyanyelvápolás témakörű táborban vett részt 2021. június 28. és 2021. július 02. között.  

Az öt nap alatt kalandos utazást tettek Őseik nyomában elindulva a múltban, s hasznosították 

az élményeken keresztül szerzett tudást a jelenben, s örökítik át a jövőben. A hétfői 

önismereti napon önmaguk és egymás még jobb megismerését tűzték ki célul, valamint 

internetes zaklatás elkerülése végett biztonsági szabályokat ismertek meg.  

Kedden fazekasként kézműveskedtek, kipróbálták az agyag megmunkálását, használati 

eszközöket készítettek agyagból: tányér, kanál, váza, ceruzatartó, edény…, délután a pozitív 

közösségi élményüket táncházban erősítették, nemcsak az élményen alapuló ismereteik, 

gyakorlati tudásuk gazdagodott, hanem kellemesen el is fáradtak, megizzadtak a 

táncolásban. 

Szerdán a fő szerep a családé volt. A Családi szerepek régen és ma témát az „Instant család” 

című film megnézésével, valamint Tamási Áron: Ábel a rengetegben című regény 

felelevenítésével kezdték. Beszélgettek a régi családi modellről és a mai családokról: 

nagycsalád, csonkacsalád, nevelőszülő, örökbefogadás; anya – gyermek; apa – gyermek; anya 

– apa; testvér – testvér kapcsolatokról és alakulásaikról, valamint mögöttük lévő érzelmekről. 

Délután a Hajdúsági Múzeumban „Az emberi élet sorsfordulói” című múzeumpedagógiai 

foglalkozáson vettek részt, ahol a szülés – születés, gyermekágy, komaság; házasság, 

jegyajándék; halál – csónak alakú kontyos és csuklyás fejfák élmény alapú 

megismerésével gazdagodtak ismereteik. 

A csütörtöki napot a heti élmények összefoglalásaként Emlékkönyvek készítésével kezdték. 

Érett, éretlen szerelem témájában megfogalmazták, mit jelent a szerelem, az elköteleződés, 

hűség – hűtlenség a barátságokban, partnerkapcsolatokban; végül nemezelés 

technikájával (jegy)ajándékot készítettek. 

Pénteken a Sóstói Múzeumfaluban autentikus környezetben mézeskalácsot készítettek. A 

„Csodaszarvas – tábor” záróprogramjaként a környezet- és állatvédelem fontosságára hívtuk 

fel a figyelmet a Nyíregyházi Állatparkban tett látogatással. 

 



 
 

 



 

 
 



 

 



 
 



 



 

 
 


