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2022.06.20. és 2022.07.01. között intézményünkben 8 csoportban 140 tanuló napközis, és 1 csoportban 15 tanuló bentlakásos 

táborban vett részt az EFOP-3.3.5-19-2020-00083 számú CSODASZARVAS pályázat keretében, mely során 19 pedagógusunk 

igyekezett a gyerekek vakációjának egy hetét élményekben gazdag tartalommal megtölteni. 

Nemzeti kulturális identitás- Hagyományőrzés, anyanyelvápolás tematikájú táborainkban 2., 4. és 7. évfolyamosok szereztek 

tudást: 

 A 4. évfolyamosok táborában a hagyományok ápolása és a modern IKT világ keveredett. A megtanult kézműves mesterségek 

tárházát Legoval is megjelenítették a gyerekek, ppt-t készítettek, dekorációt festettek. 
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 Ez a hét a 2. osztályosoknak, az időutazásról szólt: régi-új mesefilmet néztek, majd illusztrációt készítettek, képek szétválogatása 
után tablót alkottak ( régi-új), bábokat készítettek, felfedezték a helyi épített örökségünket, kirándulást tettek Hortobágyra, 
menüsort, puzzlet alkottak, relaxáltak, strandoltak, kiállítást készítettek. Emellett számos olyan ismerettel, élménnyel is 
gazdagodtak, mellyel kreativitásuk, fantáziájuk gyarapodott. A hagyományőrzés révén erősödött nemzeti és kulturális identitásuk is. 
A hortobágyi kirándulás, a strandolás nagyon elnyerte a gyerekek tetszését. A közösen megnézett mesefilmek, a hozzá kapcsolódó 
bábok készítése, az időutazás során megismert régi világ (ételek, eszközök, közlekedés, szórakozás), a tablók készítése szintén 
nagy örömöt szerzett a tanulóknak. Óriási élmény volt a hortobágyi kirándulás a Vadasparkba, Madárkórházba. Lelkesen, 
érdeklődve járták végig a túrát: felejthetetlen lesz számukra a farkasok etetése, a beszélő holló megismerése, a gólyával való 
sétálás. A hetet fergeteges strandolással és a heti alkotásokból összeállított kiállítással zárták. 

  

     

 A Csodaszarvas honismereti tábort 7. osztályos tanulókkal szerveztük.  A témánk: A hely - ahol élünk és születtünk. A tanulók a 
tábor ideje alatt megismerkedtek Hajdúböszörmény helyi értékeivel, történelmével. Múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettünk 
részt, a debreceni Déri Múzeumban valamint a helyi Hajdúsági Múzeumban.Nemcsak új ismereteket próbáltunk diákjainknak 
közvetíteni, hanem élményszerű, játékos tanulást is. A játszva tanulást szolgálták a digitális történetmesélés módszerének 
megismerése, a honismereti munkafüzet feladatai, a kézműves tevékenységek valamint a szabadidős foglalkozások, pl: városi 
séta, a számháború, strandolás, métázás.   
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Művészeti nevelés köré épülő táboraink tanulói az 1., 2., 3. évfolyamról kerültek ki:  

 Az 1. b és 1. c osztályos gyerekek témája a Zöldségek és gyümölcsök fantasztikus világa volt. E köré szerveztük programjainkat. 

Dalokat hallgattunk, kitűzőt, fejdíszt készítettünk. Elsétáltunk a zöldségeshez, ahonnan kedvenc zöldségeinkkel és gyümölcseinkkel 

térhettünk vissza az iskolába. Érzékszerveinket próbára téve kellett betakart szemmel felismerni, mit szagoltunk, ízleltünk és 

tapintottunk a megvásárolt finomságok közül, majd 3D-s gyümölcsdíszeket készítettünk. Egész napos kiránduláson vettünk részt 

Hortobágyra, ahol meglátogattuk a madárkórházat és a vadas parkot. A hét hátralévő részében síkbábokat készítettünk a 

Répameséhez, segítségükkel el is játszottuk a történetet. Pénteken pedig egy vidám strandolással, jégkrémezéssel zártuk 

élményekkel teli táborunkat.  

          

A harmadikosok első nap Youtube videók segítségével kipróbálhatták a nemezelést, gyöngyfűzést, körmöcskézést, fonalsodrást és 

a csuhézást. A második napon a csodaszarvas nyomába eredtünk, a városban neves helyeket, szobrokat kerestünk fel. A délután 

folyamán rejtvény formájában bizonyságot tettek a látottakról. Szerdán a Hortobágyi Madárkórházat és Vadasparkot látogattuk 

meg. Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza. Kevés gyerek az, aki ne szeretne rajzolni, főleg ha ezt 3D-ben teheti meg. 



EFOP-3.3.5-19-2020-00083 

„CSODASZARVAS – A tanulók alap -és kulcskompetenciáinak  

fejlesztését célzó közösségi programok megvalósítása” 

 
 

 
 

Csoportokat alakítva arra kértük a táborozókat, hogy engedjék szabadon a fantáziájukat és csodaországot varázsolják a színes 

krétákkal az iskola udvarára. 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 feldolgozta 

népünk történelmét. 

 

 

 A 2. osztályos tanítványaink is, sok színes, érdekes élménnyel gazdagodtak. Nagyon népszerű volt a zenés relaxáció, hortobágyi 

kirándulás, illetve a strandolás. Emellett a mese sokoldalú feldolgozása is kedvelt programja volt a gyerekeknek.  A sok kreatív, 

manuális tevékenység is elnyerte a tanulók tetszését, hiszen nagyon szeretnek rajzolni, festeni. Mindig lelkesen, elmélyülten 

dolgoztak és az elkészült munkadarabokat szívesen és boldogan vitték haza. Ugyanúgy, mint a tábor elején kapott ajándékokat. 

Szabadidőben szívesen válogattak a gyerekek tantermi és az udvari játékok között. Tartalmas, vidám hangulatú 5 napot töltöttek el 

tanulóink a táborban. 
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 „Ha én felnőtt volnék...” elnevezésű,- Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás tematikájú táborban 13 fő, 

vidám kis első osztályos tanuló vett részt. Változatos programok színesítették a hetet: mesehallgatás, játék, kézműveskedés, 

kirándulás a sóstói Falumúzeumba, szövés-fonás, papírszínházi előadás, sportprogramok, fagyizás.  
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 Idegen nyelv: Az idegen nyelvi napközis táborunk az erdő állatainak és fáinak megismerésére épült – természetesen német nyelven. A 

Zauberwald-ban – azaz a Varázserdőben készítettünk terepasztalt, társasjátékot, állatfigurás kulcstartókat; kirándultunk a Nagyerdei Állatkertbe 

és Vidámparkba; megismertük a „Kesztyű” című népmesét, amit dramatizáltunk; rajzoltunk plakátokat a boldog erdőről; sok új játék segítségével 

ismerkedtünk meg a német szavakkal. 
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 Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás tematika keretében 15 fő 5. évfolyamos tanulóval 

bentlakásos táborban vettünk részt Tiszabecsen. A hét során a tanulók számos élményt élhettek át, többek között kenuzhattunk az 

Öreg-Túr folyón, kerékpártúrán vettünk részt a Felső-Tisza vidéken, motorcsónakáztunk, fürödtünk a Tiszában, ellátogattunk 

Nagyarra, ahol a Luby-kastély tárlatvezetésén vettünk részt, majd a hazaúton útba ejtettük a Petőfi - fát, ahol a néphit szerint Petőfi 

Sándor: A Tisza című versét írta, majd a szatmárcsekei csónakfejfás temetőben tettünk egy sétát. Az élményszerű programok 

mellett a környezetvédelemre, a természetismeretre, a tudatos fogyasztói magatartásra és az egészségtudatosságra is nagy 

hangsúlyt fektettünk. A tábor helyszínével, a szálláshellyel, az étkezéssel  és a szervezett programokkal maximálisan megelégedve 

érkeztünk haza. Segítő szándékukat, pozitív hozzáállásukat ezúton is köszönjük a Vidám Delfin csapatának.  
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A táborok maradandó élményt nyújtottak a gyerekek számára, a szülők pedig hálásak voltak, hiszen erre a hétre biztonságban 
tudhatták a gyermekeiket. Úgy gondoljuk, hogy a hét minden perce emlékezetes maradt gyerekeink számára.  

A táborok megvalósításáért felelősek: Nagyné Deák Erika, Szabó Anita, Kissné Kovács Andrea, Lévainé Hasznosi Katalin, 
Kapusiné Oláh Edit, Andorkóné Virág Ildikó, Lévainé Hasznosi Erika, Monori Dóra, Szabóné Csorba Erzsébet, Fórizs Attiláné, 
Szász Attiláné, Molnárné Hegedűs Ibolya, Balogh Andrea, Pázmándy Nóra, Konyáriné Lévai Ágnes, Szőke-Tamási Kitti, Fodor 
Tibor, Bíró Antalné. 

 

 


