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A támogatás címe:

A megvalósult szakmai feladat, program leírása, tapasztalatok:
Hétfő:

A napindítás a heti és az aznapi program rövid ismertetésével kezdődött.
Ezt
követően a „Beszélj a nevedről!” ismerkedő játékot játszottuk a gyerekekkel. A
játék utána mesékről beszélgettünk. A beszélgetést a „Melyik meséből jöttem?”
című játékkal zártuk. Az internet segítségével megnéztük a Nyakigláb,
Csupaháj, Málészáj című mesét. Ezt, a mese feldolgozása követte. Rövid
kérdésekkel kibontottuk a mese tartalmát. Csoportmunkában oldottak meg a
gyerekek néhány feladatot (igaz –hamis, meseszereplők jellemzése, mese
továbbgondolása, irányított képalkotás). A délelőtti programot szabadon
választott játék zárta. Ebéd után szabadtéri játék várt a gyerekekre a játszótéren.
A levegőzés után ujjbábokat készítettünk a délelőtti mese szereplőiről, s
elkészítettük az egyes helyszínek rajzát is. A programot szerepjáték zárta,
melyet a gyerekek csoportokban adtak elő.

Kedd:

A tanulókkal a reggeli után megtekintettük a „Kőleves” című mesét, a magyar
népmesék sorozatból. Kérdések segítségével felidéztük a mese tartalmát,
megbeszéltük a történet erkölcsi mondanivalóját. Beszélgettünk a népmesékről,
szólásokat, közmondásokat gyűjtöttünk.
Képzeletben megfőztük a kőlevest, beletettük egy fazékba a hozzávalókat.
Miután elkészült a levesünk, megterítettünk az asztalt, közben megbeszéltük a
helyes terítés szabályait.
Csoportokban folytattuk a munkát. Papírból asztalterítőt készítettünk, melyeket
a gyerekek saját fantáziájuk szerint díszítettek. A megterített asztalra egyedi
szalvétákat hajtogattak a tanulók.
Szerda:

Nomádia Szabadidőpark és Lovarda – Ajka
Június 19-én a napközis tábori csoport 47 tanulóval és 4 kísérő tanárral
ellátogatott az ajkai Nomádia Szabadidőparkba.
Bérelt autóbusszal, úticsomagokkal felszerelve érkeztünk a helyszínre, ahol
szívélyes fogadtatásban volt részünk. Megismerkedtünk vezetőnkkel, aki
tájékoztatott bennünket a park lehetőségeiről, házirendjéről és a napi
programról.
Először íjászkodni mentünk. Mindenkinek három lövési lehetősége volt. A
gyerekek egymást lelkesítették, hogy eltalálják a szalmabábot. Többen most
fogtak először íjat a kezükben.
A délelőtt folyamán megismerkedtünk különböző népi játékokkal, a gyerekek
játszhattak a Dunántúl legnagyobb palánk játszóvárán, harcoltak fa
fegyverekkel, végigbarangolták a képekkel illusztrált történelmi útvesztőt.
Élvezettel próbálták ki a mezítlábas ösvényt, focizhattak a kültéri tornapályán. A
tanulóknak legjobban az óriás forgóhordó tetszett, amit mókuskeréknek
neveztek el. A kötélhinta és a 2 pályás kötélcsúszda is a kedvenc játékaik közé
tartozott. Óriási élményt jelentett a városi gyerekeknek, hogy a karámban
kecskét, birkát, csirkéket simogathattak. A madárházban élő szárnyasokat is
megfigyelhették. Kötetlen szórakozást biztosított a szalmaugráló, a tutajozás, a
célba dobás és a tóparti játékok. Az óriási melegben igénybe vettük a büfé
szolgáltatásait is. Igazi csapatépítő játék volt az élő csocsó a karámban.
Legjobban a reggel beharangozott traktorozást vártuk. Az egész csoport egy
pótkocsin foglalt helyet. Most aztán lehetett rikogatni, kapaszkodni, mivel a
traktorvezető hepe-hupás utakon, helyenként szlalomozva szállított bennünket
az úticélhoz.

A sok-sok program után mindenkinek jól esett a helyszínen felszolgált finom
ebéd.
A hazaindulás előtt volt még lehetőség egy kis játékra, közös
fényképezkedésre.
A gyerekek olyan jól érezték magukat, hogy többen is mondták, családjukkal
is ellátogatnak majd ide.
Csütörtök:

A nap programja erdőlátogatás és bogyós gyümölcsök szedése lett volna.Mivel
lakóhelyünk közelében nincs erdő,ezért a táborozók saját konyhakertjükből
hoztak különféle bogyós gyümölcsöket.A terítéken volt szeder,piros és fekete
ribizli,meggy,cseresznye,áfonya.Beszélgettünk
a
gyümölcsfogyasztás
fontosságáról,
egészségmegőrző
szerepéről.
Közösen
készítettünk
gyümölcssalátát, amit elfogyasztottunk.Csoportosan leírták az elkészítés
módját,majd felolvasták.
Ezt követően a pápai Esterházy kastélyban megtekintettük a LEGO
kiállítást,majd kreativításukat az önfeledt legózással fejlesztettük.
Ebéd után elsétáltunk a Kékfestő Múzeumba, ahol megtekintettük az egykori
pápai Kluge-féle kékfestő műhelyt.A néprajzi gyűjteményen kívül megnéztük
Bódy Irén érdemes művész kiállítását, és az egykori üzem tárgyi emlékeit.
Visszatérve a sok élményt nyújtó programokról,folytattuk az erdei
projektmunkát. A gyerekek az erdőről alkottak csoportmunkában mesét, amit a
nap végén dramatizáltak.Ez a tevékenység megmozgatta képzelőerejüket,
fantáziájukat. Sok élménnyel gazdagodva tértek haza.
Péntek:

A délelőtt folyamán csapatunk a strandon töltötte idejét. Miközben a strandra
mentünk, a Várkerten keresztül haladtunk át, ahol megfigyeltük a park virágzó
növényeit, azok illatát, a természet hangjait.
A kellemes csobbanást délután egy séta követett, melynek során „illatokat és
hangokat” gyűjtöttünk. A virágzó hársfák, vadgesztenyék megfigyelése mellett a
virágokat, bokrokat és az azokban élő kisebb madarakat, rovarokat is
megszemléltük. A természet hangjai mellett felfigyeltünk az ember alkotta
környezet zajaira is (autók hangja, fűnyíró, repülőgép …..). Visszatérve az
iskolába, a tanulók egy A/3-as lapot kaptak, melyre egy térképet rajzoltak,
feltüntetve rajta a látottakat, hallottakat. A gyerekek lelkesen tevékenykedtek 34 fős csapatokban. A szép alkotásokból kiállítást szerveztünk az
osztályteremben. A napot ajándékosztás koronázta meg. A pályázat által kapott
„meglepetéseket” a gyerekek nagy örömmel fogadták.

