
NAPKÖZI ERZSÉBET TÁBOR 

Iskolánk 20 alsó tagozatos tanulója a Napközi Erzsébet Tábor program keretében, pályázati 
forrásból finanszírozva, vidám, élményekkel teli hetet töltött a suliban 2020. június 29-július 
3-ig. A gyerekek számára a viszontlátás öröme mellett olyan programokat állítottunk össze, a 
tábori tematikának megfelelően, hogy a szabadidő hasznos eltöltése öröm legyen számukra. 
Az első napon a vidám közösségépítő játékok segítették a csapatalakítást, valamint az 
ismerkedést. A virológiai kisfilm megtekintésével megerősítettük az eddigi védekezési 
ismereteket a helyes magatartásformákról a rendhagyó helyzetre való tekintettel. A délutánt 
Szabadkainé Brindicsár Orsolya rendőr-főtörzsőrmesterrel töltöttük. A nyár veszélyeire hívta 
fel a rendőrnő a gyerekek figyelmét, majd teszt formájában ügyesen számot is adtak 
megszerzett tudásukról. A rolleres ügyességi feladatot az időjárás beparancsolta az iskola 
aulájába, ott küzdöttek a gyerekek a bójákkal és a néha rakoncátlan rollerekkel. A második 
napon az egészséges életmód került előtérbe. Ennek keretében délelőtt gyümölcsös 
hűtőmágneseket készítettek a gyerekek, majd gyümölcssaláta készítése volt a feladat. 
Mindenki kivette a részét a munkából és nagyon várták az elfogyasztását. Délelőtt még 
kossárra dobó versenyen mérték össze ügyességüket a csapatok, majd a minden napi fiú-lány 
kosárlabda mérkőzés vette kezdetét. A délutáni számháborút izgatottan várták a táborozók. A 
csapatok elkészítették zászlóikat, majd a számok kerültek sorra. A versenyt szintén fiú-lány 
csapatok között rendeztük. A szabályok betartása mellett nagyon élvezték a játékot a 
kisiskolások. Szerdán a környezetvédelemre helyeztük a hangsúlyt a kedvenc udvari játékok – 
roller, trambulin, labdajátékok – mellett. Motivációként az Alma együttes Szuperkukák dala 
indította el a gyerekek fantáziáját és érdeklődését a környezetvédelemmel, a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan. A beszélgetés során ismereteiket elevenítették fel a fontos 
témával kapcsolatban. A „Hulladékból hasznosat!” kézműves foglalkozáson pedig 
megismerték, hogy milyen egyszerű, de nagyszerű játékokat lehet készíteni a kiürült PET 
palackokból. Készítettek egy kapó-dobó játékokat, amellyel a tábor során többször is szívesen 
játszottak. Majd a palack aljából készültek el a saját fantáziájuk által kidíszített kishajók, 
amelyeket természetesen a vízre bocsátással ki is próbáltak. A tábor negyedik napját nagyon 
várták a gyerekek, hiszen ez a kirándulás napja volt. Dottóval utaztunk délelőtt a Bük-fürdői 
Kristálytoronyba, hogy birtokba vegyük a 17 méter magas acélszerkezetet. Itt kedvére 
kalandozhatott ki-ki a bátorsága, ügyessége és elsősorban a magassága által megengedett 
akadályokat leküzdve. Sokan tettek tanúbizonyságot kitartásukról is a rekkenő melegben. 
Délután a sportjátékokkal a virtuális világban kalandoztunk. Lézerharcban mérték össze 
ügyességüket a csapatok, ami nagy örömet jelentett számukra. Szinte mindenki kipróbálta, 
hogy a trükkös szemüvegekben nem is olyan egyszerű végig haladni az egyszerűen felépített 
akadálypályán rombolás nélkül. Íjászkodásra is lehetősége volt minden táborozónak. A 
virtuális szemüvegen keresztül látott világban is ügyesen harcoltak az elemekkel a gyerekek. 
Nagy tetszést arattak ezek a nem mindennapi sportjátékok. A tábor utolsó napját a művészeti 
tevékenységek határozták meg. A népmesékről tanultak felelevenítése után a ravasz mesehős 
adta az ötletet a rókás könyvjelző elkészítéséhez. Majd népi játékokkal ismerkedtünk. 
Mindenki elkészítette a népi motívumokkal díszített vándortarisznyáját, amelyet büszkén 
viseltek és a nap végén abba tették az Erzsébet tábori sapkában készült csoportképet és az 
ajándékaikat, melyeket a hét során rendezett versenyek jutalmaként kaptak. Délután Pintér 
Anikó népzenész, népdalénekes vezette be a gyerekeket a népi muzsika világába. Bemutatta a 
citerát, majd természetesen a hangszerrel kísért népdalokat énekelt a gyerekeknek. A „Cicás 
csokrot” táborozóink gyorsan megtanulták és tábori emlékként magukkal vitték azt is 



otthonaikba. A tábor zárásaként a tábori naplóban összegezték a legkedvesebb élményeiket 
rajzzal vagy fogalmazással. A hét során az óvoda által működtetett konyhán készítettek 
számunkra napi négyszeri finom étkezést. Köszönet a tanító néniknek, hogy nap, mint nap 
érdekes feladatokkal tették izgalmassá a tábor napjait, felejthetetlenné ezt a tábori hetet.  


