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Nap Napszak Tematika Megnevezés Helyszín 

Hétfő délelőtt 
Művészeti nevelés, 

kézművesség, kulturális 

örökségeink, hagyományőrzés 
Táborrend, program, felelősök, tábori zászló készítése 

Tábor területén 

 Nagymányok, Táncsics utca 2. 

Hétfő délután 
Környezettudatosság, 

természeti értékeink és 

környezetszépítés 
Szemétszedés, tiszta környezet, környezetvédelmi plakát. 

Tábor területén 

Nagymányok, Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI pedagógiai programjának hangsúlyos eleme a német 

nemzetiségi nyelvoktatás, a hagyományőrzés, továbbá a környezeti fenntarthatóságra nevelés. Az ismeretek 

elsajátítása csak az első lépés ahhoz, hogy egy tudatos értékmegőrző életvitelt folytassunk. Ebben a táborban olyan 

tevékenységeket próbálunk ki - melyek mindamellett, hogy szórakoztatóak – az értékek meglátását, megőrzését, 

megbecsülését, újra felhasználását célozzák. 

         

Tábori életünk első napját egy kis külső segítséggel kezdtük. Virológiai előadás formájában megismertük a tábori élet 

legfontosabb betartandó higiéne szabályait: gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc 

érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása. 

          

Ennek részeként megtanultuk, hogy a táborba érkezéskor alaposan mossunk kezet, és használjunk alkoholos 

kézfertőtlenítést. Ehhez megfelelő fertőtlenítőszereket is kaptunk ajándékba. A köhögési etikett betarthatósága 

érdekében megfelelő mennyiségű papír-zsebkendőt szereztünk be. 

         

Az előadást egy kérdőív kitöltésével kellett volna zárjuk, de a látogatónk olyan korán érkezett, hogy még nem volt 

tanulóinknak a tábori életről, annak pozitív vagy esetleg kevésbé jó oldaláról tapasztalatuk. A kérdőív kitöltése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elmaradt. Tanulóink azonban kifejtették az előadónak, mennyire nehezen élték meg az iskolai közösség hiányát az 

utóbbi hónapokban. 

 

Ahogy öregszem egyre ijesztőbb az a szenny, ami felgyülemlik a környezetünkben, igyekszem a gyerekeknek 

megtanítani néhány fontos dolgot. Ha rajtuk múlik, a világ energiáinak a felét egy nap alatt elfüstölnék, minden 

villany égne, és nem lenne elzárva egy csap sem, hiszen olyan jó nézni, ahogy folyik. Meg kell érteniük mi mit okoz, 

mert akkor könnyebben elfogadják a határokat. 

Táborunk a fenntarthatóságra nevelést tűzte ki célul - egy kicsit szabadabb környezetben, mint a tanórai nevelés.  

Mindannyiunk felelőssége, hogy élhetőbb környezetet teremtsünk a jövő generációinak, ezért a környezetvédelemre 

történő nevelést nem lehet elég korán kezdeni.  

A táborban nem elvont fogalmak és a lexikális tudás átadása volt a cél, hanem a játékokon keresztüli bevonás: a 

hulladékkezeléssel és szemeteléssel kapcsolatos teendők saját iskolánkban jelentkeznek, ahol a gyermekek saját 

környezetükben veszik észre, ill. tanulják meg a szelektív hulladékgyűjtés vagy éppen a hulladék-újrahasznosítás 

fontosságát. 

          

Az első foglalkozáson beszélgettünk a Föld szintjén megjelenő kihívásokról. Fontos volt, hogy ezt lefordítsuk a 

gyerekek saját életére, hiszen ettől lesz számukra ez egy tényleges probléma. Beszéltünk a minket körülvevő szemét 

káros hatásáról, hosszútávú negatív következményeiről. Egy videóval érzékeltettük ennek hatását. Arról 

beszélgettünk, hogy ezek mit jelentenek a hétköznapjaikban, hogy ők maguk és a családjuk mit tud tenni azért, hogy 

felelős módon éljenek, hogy "megőrizzük ezt a bolygót legalább olyannak, amilyen most". Meglátogattuk a közeli 

szelektív hulladékgyűjtőt, az iskolában elhelyezett elemgyűjtőt, valamint palackprést. A gyerekeknek rengeteg külső 

információjuk volt a témában, amit csak rendszerezni kellett. 

A második (délutáni) foglalkozás témája az újrahasznosítás volt. Mit tehetünk azért, hogy csökkentsük a szemét 

mennyiségét. A problémát az iskolában található régi tárgyak újszempontú felhasználására tereltük. Egy jó ötlettel, 

egy kis környezetbarát festékkel, valamint vidám csapatmunkával csodálatos újdonságokat hoztunk létre. 

Természetesen a végén egy jól megérdemelt pihenés következett. Mindenki érezte a nehezen végzett munka csodás 

eredményét, amire igazán büszkék lehettünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kedd délelőtt 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 
A természet kincsei, növények és állatok a 

környezetünkben, viszonyulásunk hozzájuk. 
Tábor területén 

Nagymányok, Táncsics utca 2. 

Kedd délután Kirándulás Látogatás a Komlói Mini ZOOban. Táboron kívül – Állatsimogató - Komló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanulóink már nagyon várták a látogatást az állatsimogatóban. A tábor jellegéből adódóan nagyon fontos 

helyet kap az állatok védelme, a vadon élő állatok környezetének fenntarthatósága, az esetlegesen veszélybe 

került állatok megmentése. 

 

A komlói állatkertben közel 60 állatfaj 150 egyede található meg. Az állatok jólléte elsődleges szempont 

náluk, mert hitvallásuk, hogy csak egy boldog állat okoz örömet a látogatóknak. Családias környezetben 

barátságos, szelíd állatokkal vártak bennünket. Számos mentett állat lakik náluk, akik egész életükben 

igénylik az emberi gondoskodást. 

 

Az állatok többsége simogatható, sétáltatható, etethető. Interaktív, élménydús időtöltésben volt részünk, 

közben fontos dolgokat tudhattunk meg tartásukról, fontosabb jellemzőikről.  

A jól megtervezett foglalkozás egy láthatatlan hidat épített ember és természet között, az állatok szeretetére 

és a természet tiszteletére tanította meg gyermekeinket. 

 

A Mini ZOO egésznapos kikapcsolódást biztosít a gyerekek számára. A táborozók foglalkozáson vettek részt, 

ahol az állatkert minden napjaiba nyerhettek betekintést.  

 

Játszva tanultunk. Az itt dolgozók kreatív foglakozással készültek, és bevonták a gyerekeket az állatokkal 

kapcsolatos napi teendőkbe. A foglakozás felépítése a csapatszellem erősítésén, az állatok iránti szereteten, 

tiszteleten és a szabad levegőn való minőségi szórakozáson alapult. 

 

Visszaérkezésünk után még rövid idő állt rendelkezésünkre, hogy az előző napon megkezdett újra-

hasznosító munkánkat befejezzük. Persze mindenki az állatkertben látottakat mesélte és értékelte. 

 

 

 

 



 

Szerda délelőtt 

Sport, egészségtudatos életmód 

Művészeti nevelés, kézművesség, 

kulturális örökségeink, 

hagyományőrzés 

Játszóház 
Tábor területén 

Nagymányok, Táncsics utca 2. 

Szerda délután 

Sport, egészségtudatos életmód 

Művészeti nevelés, kézművesség, 

kulturális örökségeink, 

hagyományőrzés 

Játszóház 
Tábor területén 

Nagymányok, Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A harmadik nap a játék és sport jegyében telt el. 

 

Meghívott vendégeink a régi vásárok forgatagos világát hozták el az iskola udvarára. A megelevenedő 

játékok a jelenből (légvár, trambulin,…) a múltba (gólyaláb, diótörő, fakard, …) kalauzolták a tanulókat. 

 

A foglalkozáson ismereteket kaptunk a játékok történetéből: mivel játszott a nagypapa, vagy épp a 

középkori jobbágy gyermeke.  

Megtanulhattuk azt is, hogy a népi játék nem afféle elavult, idejétmúlt dolog, aminél ma már van sokkal 

jobb is. Ma rengeteg fajta játék van, főként tárgyak formájában (babák, babaházak és tartozékaik, 

kisautók, táblás társasjátékok), köztük igen jók: ugyanakkor nincsen olyan köztük, amely olyan hatással 

volna a gyerekekre, mint a népi játék.  

 

 

A népi játék komoly fejlesztő, a kreativitást kialakító, a társadalomba való beilleszkedést segítő hatása 

ma sem helyettesíthető mással.  

A játékban is el lehet fáradni, így a délután folyamán a nyugodtabb kézműves tevékenységre helyeztük a 

hangsúlyt. 

 

A kézműves foglalkozáson papír-virágokat készítettünk. Aki ügyes és szorgalmas volt, egész csokorral 

lephette meg édesanyját, amikor hazatért a táborból. 

 



 

Csütörtök délelőtt Kirándulás 
Kirándulás vonattal Bajára. Sárkányevezés a 

helyi sportegyesület támogatásával. 
Táboron kívül, Baja város 

megismerése, látványosságok 

Csütörtök délután 
Sport, egészségtudatos 

életmód 
Sárkányevezés. Előadás az extrém sportokról. Táboron kívül, Baja Dunapart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megszokottól eltérően ez a nap 6.30-kor indult, mert alkalmazkodnunk kellett a vasúti menetrendhez. 

Tanulóink többsége még nem utazott vonaton, mert a személyautó és a busz teljesen kiszorította az 

életükből ezt a csodás élményt. Álmosság és izgalom váltakozott az arcokon. 

 

Programtervünkbe tévesen került a sárkányevezés, sajnos a 

következő tábori csapat programeleme keveredett ide. Nekünk 

(korunkból adódóan) biztonságosabb volt a városnéző kisvonat. 

Nagyon örültek a gyerekek a tikkasztó hőségben, hogy most csak 

egyszerűen ülve látunk érdekességeket.  

A vonatvezető rengeteg információval rendelkezett, és nagyon 

szívesen válaszolt tanulóink szüntelen kérdezősködésére. 

 

A Petőfi-sziget csodás parkjában 

meglátogattuk az összes 

párakaput. Ilyen egyszerű dolog 

is lehet nagy élmény. Persze a 

hűsítő lábfürdő volt az igazi. 

Ennek a fárasztó napnak a végén 

még az a három tanuló is, akik az 

előző táborban Bajára 

kirándultak, csodásnak érezték az 

eseményeket. Többen kérdezték, hogy ugye a következő táborral is el 

lehet jönni, mert ők még többször vesznek részt a projekten.  

 



 

 

Péntek délelőtt 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

Környezettudatosság, természeti értékeink 

Környezetszennyezés és 

következményei: környezet-ellenes 

viselkedés 

Tábor területén 

Nagymányok, Táncsics utca 2. 

Péntek délután 
Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 
Táborzárás, értékelés 

Tábor területén 

Nagymányok, Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó tábori nap délelőttjén igyekeztünk összefoglalni a tanultakat.  

Mit tehetnek a gyerekek környezetünk védelme érdekében?  

Vízvédelem 

Megbeszéltük, hogy a tiszta víz hogyan kerül előállításra. Hatalmas szennyvíz telepek szűrik ki a koszt a 

vizekből. Nem kell mindennap színültig tölteni vízzel a kádat, néha lehet zuhanyozni is. Vigyázhatunk a 

vizeinkre azzal is, hogy felesleges vegyszert nem engedünk le a lefolyón.   

Műanyagok 

A műanyag nem bomlik pikk-pakk. A vizekbe bejutott műanyagok veszélyesek állatokra, növényekre. 

Találtam is erről néhány sokkoló videót.  

Használati tárgyak új élete 

Ha a gyerekek háztartásában is sok felesleges dolog gyűlik össze, akkor a mai napon megismerkedtek 

még további újra hasznosító ötletekkel. Megunt ruhadarabokból készítettünk őszi dekorációt, 

palackokból készítettünk dísztárgyakat. Környezetbarát vászontáskát festettünk saját elképzeléseink 

szerint, …. 

 

Hiszek benne, ha minden család legalább ennyit megtesz mint mi, a világ egy jobb hely lesz… a 

kezdeményezéseknek köszönhetően pedig nekünk is könnyebb lesz további lépéseket tennünk 

környezetünk védelme érdekében!  

A délutáni foglalkozáson értékeltük a tábort. Megbeszéltük, mi tetszett – mi nem tetszett a gyerekeknek. 

Értékeltük az általunk újjászületett használati tárgyakat, és megfelelő helyre tettük az iskolában. Ha majd 

jönnek a többiek, eldicsekszünk: „Te is köztünk lehettél volna, mikor készítettük!!!” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük a lehetőséget! 

Nagymányok, 2020. 07. 31.   Bitterné Varga Mónika 


