
Nyitra Utcai Általános Iskola – Erzsébet tábor – II. turnus 2018. 05. 25.-29. 

Hétfő: 

A tábor reggel 8-kor indult, névsorellenőrzéssel és gyors programismertetővel. Reggeliztünk, 

majd három csoportra osztottuk a gyerekeket, akik egész héten ezek szerint a csoportok 

szerint mentek foglalkozásokra. A csoportok elosztásánál figyeltünk rá, hogy minden csoport 

vegyes legyen, nem és életkor szerint is. A testvéreket igyekeztünk külön csoportokba tenni. 

A három foglalkozás:  

 Katicsné Dávid Erika: angol nyelvű és figyelem-, koordinációfejlesztő körjátékok 

 Rab Anita: előzetesen rendelt társasjátékokkal való játék angol nyelven (Dobble, 

Twister, etc) 

 Tóth Flóra: az Erzsébet táboros pólók személyre szabása, textilfilccel való díszítése 

Ezek a foglalkozások délelőtt egy cserével, a tízóraikor, majd ebéd utáni cserével zajlottak le. 

A nap negyedik foglalkozása angol nyelvű mese, párbeszéd nézése és eljátszása volt. A 

szabadprogram keretében elkezdtük a Nyúl Péter és barátai c. filmet nézni, illetve az udvaron 

voltunk. 

 



Kedd: 

A tábor reggel 8-kor indult, névsorellenőrzéssel és gyors programismertetővel. Reggeli után a 

három csoport a következő foglalkozásokon vett részt: 

 Berta-Csanádi Veronika: zenés aerobikfoglalkozás 

 Katicsné Dávid Erika: a konditerem felfedezése, kondigépek használata 

 Tóth Flóra: futball„edzés” 30 percben és 15 perc futballmérkőzés 

Ebéd után az előző napi filmet befejeztük, és a negyedik foglalkozás vette kezdetét, amit 

Herczeg Balázsnak köszönhetünk. Leegyszerűsített métamérkőzést tartott a gyerekeknek. Ezt 

két turnusban játszották, a kinti pályán métamérkőzés folyt, a tornateremben futballmérkőzés. 

Uzsonna után, aki még szeretett volna, a tornateremben focizhatott, aki nem, annak az 

udvaron volt lehetősége szabadjátékra. 

 

 

Szerda: 

A tábor reggel 8-kor indult, névsorellenőrzéssel és gyors programismertetővel. Reggeli után a 

teljes tábor felvette az előtte kimosott (a rajzok miatt) pólóját és útnak indult a TÁVHŐ 

Látogatóközpontba. A gyerekek türelmesen végighallgatták a tárlatvezető mondandóját, majd 

a hőközpontokat kívül-belül jól megnézték. 



            

A látogatás után a szemközti játszótéren töltöttük az időt. 

Majd visszaindultunk az iskolába és ebédeltünk. Az ebéd után szintén három foglalkozást 

tartottunk: 

 Berta-Csanádi Veronika: vécépapír-gurigából ajtódísz készítése 

 Katicsné Dávid Erika: gyümölcssaláta készítése 

 Tóth Flóra: vécépapír-gurigából hal kézbáb készítése, ezek régi festékkel való 

díszítése 

Uzsonna után a gyerekek az udvaron találkoztak szüleikkel.  

                             

 



Csütörtök: 

A tábor reggel 8-kor indult, névsorellenőrzéssel és gyors programismertetővel. Reggeli után, 

az időjárási viszontagságok és az emberi feledékenység miatt, negyed tízkor indultunk el 

busszal Lukácsházára a Biotájházba. A buszunk lerakott minket Gyöngyösfaluban a 

Holdfényligetnél és otthagyott minket. A két falu közötti földutakon, a táblákat követve 

jutottunk el pár hízómarhához, persze a sárban csúszkálva, esve-kelve és dagonyázva. Ekkor 

kértem telefonos segítséget. A tájház vezetője kijött megkeresni minket kocsival, K-né D. 

Erikát és a csomagjainkat magával vitte, így könnyebb lett az utunk és a kollégát mikor 

visszahozta, már tudtuk az utat is. Kalandos utunk végén tízóraiztunk a tájház nagytermében. 

Mindenki térdig csupa víz és sár volt, de a lányok szívesen morzsoltak, dagasztottak, 

szakajtottak. A tájházban ők készítették el az ebédünket, langallót, amit a fiúk szolgáltak fel 

nekünk. Közben, amíg a tészta kelt, társasjátékokkal játszottunk és megmutatták a tájházat, 

régi korok szokásairól, rendjéről meséltek nekünk. 

Ebéd után a közeli kilátóba mentünk fel, és mire visszaértünk, már jött értünk a busz. A 

hidegebédet, az uzsonnát kiosztottuk a gyerekeknek érkezéskor. 

Ezen a napon Berta-Csanádi Veronikával és Katicsné Dávid Erikával kirándultunk. 

      



 

         



 

 

Péntek: 

A tábor reggel 8-kor indult, névsorellenőrzéssel és gyors programismertetővel. Reggeli után 

bemelegítésként Just Dance! Kids programra táncoltak a gyerekek, és délelőtt Papírszínház 

foglalkozást tartottak nekünk. Miután a mesének vége lett, táncházat rendeztek, és ebben 

vettek részt a gyerekek. Közben érkezett meg a Szombathely TV, akik riportot készítettek 

velünk. 

Tízórai után a gyerekek az udvaron foglalták el magukat, hiszen egész héten nem volt idejük 

önálló játékra. Ebéd után angol nyelvű mesét néztünk, majd a délutánt az udvaron töltöttük. 

                                   



 

Élmény volt! Köszönjük! 

Tóth Flóra 

2018. 07. 03. 


