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A „Solymos nyári szabadidős tábor” első turnusa idén 25 fővel, heterogén összetételű
csoporttal indult. A tábor programtervezetét a gyerekek korának, ill. érdeklődési körének
megfelelően és a helyi adottságokat figyelembe véve próbáltam összeállítani. Az időjárás
minden szabadidős program megvalósításának kedvezett, a tábori tervet egy program
kivételével sikerült megvalósítani.

2014. június 23.(hétfő)
A reggeli ismerkedős, kapcsolatteremtő, közösségépítő játékokat követően csapatnevet
választottak a gyerekek és a tábori indulót tanulták meg. Ezt követően a helyi önkormányzat
által biztosított autóbusszal Gyöngyösre utaztunk, ahol a város nevezetességeivel, ill. azok
történelmi hátterével ismerkedhettek a ’táborlakók’. Ezen az ismeretterjesztő napon sok
mindent megtudhattak a város megalakulásáról (idén ünnepli várossá nyilvánításának 680.
évfordulóját), nevezetes épületeiről, szobrairól, híres szülöttjeiről. Fontosnak éreztük ennek
kapcsán a hazaszeretet, az értékmegőrzés, a hagyományőrzés, hagyománytisztelet
kidomborítását. Az ebédet fagyizás követte, majd a gyöngyösi állatkertbe sétáltunk, ahol a
nemrégiben született kis oroszlánok megsimogatása nyújtott óriási élményt az állatbarátok
számára. Állatkerti sétánk során megfigyelhettük az ott élő-lakó állatokat, gondozóiknak
kérdéseket tehettünk fel, majd a játszóteret is birtokba vehettük egy rövid időre.

2014.június 24.(kedd)
A reggeli gyülekező végéig, 9 óráig fejlesztőjátékokat játszottunk (kitapsolós ritmusképző,
valamint képzelőerőt fejlesztő történet kitaláló). A délelőtt folyamán a Mátra Kisvasúttal
Lajosházáig utaztunk, ahol az erdőn átfolyó hűs patakban mászkálhattak megfelelő vízhatlan
lábbeliben a gyerekek és gyűjthették a ’kincseiket’. A visszafelé vezető gyalogtúránk során
pedig a környezetbarát viselkedésformákról beszélgettünk, valamint az erdőben való
tájékozódásról, útvonalkövetésről. A délutáni foglalkozáson, amelyen a gyűjtött kavicsok,
kövek megfestésére került sor a vizualitás, a kreativitás, a fantázia került előtérbe. Ezt
követően „Az erdélyi dialektus játékai, gyermektáncai” című táncházban megismerkedhettek
a gyerekek humoros csúfolókkal és névkibeszélőkkel, s a közös éneklés, mozgás, tánc igen
jókedvű foglalkozást eredményezett.

2014.június 25. (szerda)
Ma reggel a gyerekeket különféle mandala színezőkkel, labirintusokkal, útvesztőkkel vártuk.
A délelőtt folyamán forgószínpadszerűen, 3 csoportra osztva vettek részt a változatos
kézműves foglalkozásokon. Megismerkedhettek az agyagozás, a korongozás technikájával és
vázát, tálkát formázhattak. Gyöngyfűzés során ékszereket készíthettek maguknak, majd
papírhajtogatással „Az én házam” nevet kapó mű készült el a saját élettér megjelenítésével és
a szép, színes origami virágok is vázába kerültek. Ebédig szabadtéri, udvari játékokra is volt
lehetőség – labdás kidobó, tollaslabda, foci, valamint aszfaltkrétával rajzolók tették
színesebbé környezetünket. A délutánt a helyi lovasudvarban töltöttük, ahol a lovak
gondozásáról, a lovak körüli tennivalókról hallhattunk egy kis tájékoztatót, valamint
felülhettek a gyerekek a lóra és pár métert megtehettek lóháton, természetesen felügyelettel.
Ma különleges élményben is részünk volt, ugyanis ezen a napon, pár órával látogatásunk előtt
született egy kiscsikó, s láthattuk, ahogyan lábra próbál állni.
2014.június 26.(csütörtök)
A mai reggel pontösszekötő játékokkal, valamint ún. bújkáló képek megkeresésével indult.
Ezt követően az egész napot a Pipis hegyen töltöttük az egészségnap keretén belül. Először is
a hangárba mentünk, ahol a vitorlázó repülésről hallottunk ismeretterjesztő kiselőadást, majd
a gyerekek a pilótafülkét próbálhatták ki. Ehhez kapcsolódóan helikopter sablont vágtak ki és
hajtogattak meg, amit a szabadban röptethettek. Ezután elsétáltunk a Szent-Anna tóhoz és a
kápolnához, ahonnan gyönyörű panoráma tárult elénk. Túránk során beszélgettünk az erdő
életéről, növény-és állatvilágáról, a természetvédelemről, a környezettudatos magatartásról, az
erdőben való eligazodásról,…
Visszaérkezvén a repülőtérre fogócskáztak, játszótéri játékokat játszottak, kártyáztak a kis
’pilóták’. Ebéd után ún. beszélgető körben boncolgattuk az egészséges életmód tárgykörét.
(Mi jut eszedbe az egészségről? Mit jelenthet? – Ép testben, ép lélek! , …Plakátok kicsinyített
másolatával szemléltettük az egészséges táplálkozási tányért, az egészségvirággal pedig azt,
hogy egészségünk megőrzésében mik játszhatnak fontos szerepet.)
Ehhez a témakörhöz is kapcsolódott feladat, méghozzá táplálkozási totó, rejtvény, valamint az
aktualitását tekintve kullancs-totó, melyeket kiscsoportokban oldottak meg. Végül a napot
’Fogyasztó körben’ c. labdajáték zárta.
2014.június 27.(péntek)
A mai gyülekező idejét szókereső rejtvényekkel, betűsakkal, számvadászattal, ötödölő
játékkal töltötték a gyerekek. Délelőtt folyamán a falu határában lévő tenisz – és füves pályát
vettük birtokba, ahol ismét forgószínpadszerűen foglalkoztattuk őket. A ’Kis tigriseket’ 3
csoportba osztottuk, akik teniszoktatásban részesültek, játékos sportversenyen mérték össze az
ügyességüket, gyorsaságukat, valamint fociztak, ill. különböző társasjátékokat játszottak.
Ebéd után megbeszéltük, értékeltük és jutalmaztuk az előző napon kitöltött totókat, majd
ezután következett a táborzárás és a hét eseményeit, élményeit összegző plakát elkészítése.
Úgy gondolom, a hetet igen változatos és tartalmas programokkal tettük emlékezetessé a
gyerekek számára, akik igen lelkesek, aktívak voltak és nem utolsó sorban jókedvűen vettek
részt a különböző feladatokban, tevékenységekben.

