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Nap Napszak Tematika Megnevezés Helyszín 

Hétfő délelőtt 

Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

Művészeti nevelés, kézművesség 

Táborrend, kisfilm a vírusterjedés megelőzésére. 

Szalvétatechnikák megismerése, online filmnézés. 

Tábor területén 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

Hétfő délután 

Művészeti nevelés, 

kézművesség, kulturális 

örökségeink, hagyományőrzés 

Decoupa ge –technika: fadoboz bevonása szalvéta 

technikával. 

Tábor területén 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Táborunk kiindulópontja az alábbi mottó volt: „Szeretnéd tudni, hogy mitől lesz praktikus és kreatív az otthonod? 

Milyen trükkök segítenek a lakberendezés útvesztőiben eligazodni? Hogyan alakítsd át a lakást, amitől egyedi és jól 

működő lesz? Ha egy ötletesen berendezett otthonra vágysz, és nem riadsz vissza a barkácsolástól és a kézműves 

technikák alkalmazásától, akkor ebben a táborban a helyed!” Táborunkban különleges kézműves technikákkal 

ismerkedtünk meg: agyagozás, nemezelés, batikolás, ékszerkészítés, szalvétatechnika.  

A hagyományos népi mesterségek mellett a vizuális-rajzos technikák és a dekor hobby technikák is bemutatásra 

kerültek. A manuális érdeklődésű gyerekek kreativitását, anyagismeretét és anyaghasználatát fejleszteni, növelni, 

hazavihető, szép tárgyakat készíteni ez volt a célunk. A különböző életkorból adódóan a kézműves technikák többféle, 

könnyebb és nehezebb változatát kombináltuk, az egyéni érdeklődés és alkotókedv figyelembevételével. 

A kézműves tevékenység kiegészül a drámajátékokkal, ismerkedős és csapatjátékokkal, szabadban játszható ügyességi 

játékokkal, érzékelés fejlesztő és szituációs játékokkal. Valamint a tábor témájához szorosan és kevésbé szorosan 

kapcsolódó filmek vetítésével.  

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. 

 

A hétfői nap foglakozásain az alábbiakban felsorolt módszereket ismertük meg: 

„Híres mesterségem címere”: milyen foglalkozásokat ismerünk, ami kapcsolódik valamely kézműves tevékenységhez? 

Te mit szeretsz a legjobban, mivel foglalkozol a legszívesebben?- rajzold le szimbolikusan, egy cégér, címer 

formájában. 

Agyagozás: egyszerű álatok készítése, mécses készítése, ceruzatartó, egyéni munkák díszítés: üveggyöngy, földfesték, 

karcolás, pontozás, temperafesték+lakkozás. 

Gyurmázás: levegőn száradó gyurmából amulettek, marokékszerek készítése, díszítése gyöngyözéssel, nyomhagyással. 

Szalvétatechnika: Decoupa ge –technika: fadoboz bevonása szalvéta technikával. 

 
 

Kedd délelőtt 

Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális 

örökségeink, hagyományőrzés 

Kirándulás 

Múzeumlátogatás Bonyhádon. 

Táboron kívül, címadat nélkül 

(Múzeumi tárlat megtekintése 

idegenvezetéssel.) 

Kedd délután 

Önismeret, közösségépítés, 

kompetenciafejlesztés 

Művészeti nevelés, kézművesség 

Nemezelés: tűnemezeléssel virág 

kitűző / medál készítése, nemezelés 

szappanos víz technikával 

Tábor területén 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulóink már nagyon várták a délelőtti látogatást a Múzeumban. A Völgység a Dunántúli-dombság 

völgyekkel legtagoltabb része, a Mecsektől északra, a Sárköztől nyugatra fekszik. Központja a táj keleti 

felében lévő Bonyhádi-völgy. A múzeumnak értékes állandó kiállításai vannak. Csoportunk az 

Apponyiak szalonját választotta, mert mindenképpen bele akartunk bújni a régmúlt ruháiba. 

Az Apponyiak szalonjának legértékesebb része a lengyeli Apponyi-család 19. század közepéről 

származó romantikus neobarokk szalongarnitúrája. A pianínó Kaspar Lorenz bécsi üzemében készült. A 

Völgység egyetlen arisztokrata családja a magyar arisztokráciának ahhoz a vonulatához tartozott, akik 

mint a Széchenyiek, Eszterházyak, Festeticsek, igen sokat tettek a magyar kultúra felvirágoztatásáért. A 

boltozatos helyiségbe jól illeszkedik az Apponyi család címere, a 

díszmagyar öltözet. Az Apponyi kastély modellje tapintható. 

A délután is izgalmasan alakult. További kézműves technikákkal 

ismertkedtünk meg: 

Gipszezés: speciális gipszes gézből síkálarc, valamint saját arc 

maszk készítése, díszítése festéssel, tartóssá tétele lakozással. 

Póló díszítés: kötözött batik technikával. 

Gyöngyfűzés, gyöngyékszerek: kicsit nehezebb technikával 

medálkészítése, drótra fűzve, valamint szabad technikával 

gyöngyfűzés. 

Hűtő mágnes készítése: dekorgumi felhasználásával, a mágnes 

működési elvének (vonzás-taszítás) felhasználásával játék 

készítése. 

Nemezelés: Forró szappanos vizes gyúrással, a szőrön 

elhelyezkedő pikkelyek összeakadásával labda készítése, 

állatfigura gyúrása. 

 

 

Szerda délelőtt 
Sport, egészségtudatos életmód 

Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés 
Játszóház 

Tábor területén 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

Szerda délután 
Sport, egészségtudatos életmód 

Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, hagyományőrzés 
Játszóház 

Tábor területén 

7355 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. Ezen a délutánon batikoltunk. 

 

Csütörtök délelőtt Kirándulás 
Kirándulás vonattal Bajára. Duna-parti séta. 

Fagyizás. 

Táboron kívül, címadat nélkül 

(a:1:{i:0;s:1:" ";}) 

Csütörtök délután 

Környezettudatosság, természeti 

értékeink és környezetszépítés 

Művészeti nevelés, 

kézművesség, hagyományőrzés 

Természetes anyagok: kő festése, 

dekorálása decoupage –technikával akril 

festéssel. 

Tábor területén 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

 

 

 

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. Hatalmas élményt jelentett, hogy még vonatpótló 

autóbuszra is át kellett szállni valamilyen technikai probléma miatt. 

Jó ötletnek bizonyult a városnéző kisvasút: a nagy melegben különösebb erőfeszítés nélkül láthattuk a 

legszebb helyeket, és legkülönösebb látványosságokat. 

Az idegenvezető rengeteg információval rendelkezett, és nagyon szívesen válaszolt tanulóink szüntelen 

kérdezősködésére. 

Úticsomagunkat a Petőfi-sziget csodás parkjában fogyasztottuk el, ahol egyéb játéklehetőségre is nyílt 

alkalom. 

Persze a hűsítő fürdő sem maradt el. Nagyon élvezték tanulóink, így a kirándulás kissé hosszabbra nyúlt 

a tervezettnél, és jócskán kitöltötte a délutánt is.  



Péntek délelőtt 

Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés 

Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, 

hagyományőrzés 

Régi tárgyak (kaspó, váza, 

ládikó) új köntösben a 

szalvétatechnika 

segítségével. 

Tábor területén 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

Péntek délután 

Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés 

Művészeti nevelés, kézművesség, kulturális örökségeink, 

hagyományőrzés 

Kiállítás az elkészült 

alkotásokból. 

Tábor területén 

7355 Nagymányok 

Táncsics utca 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó tábori nap délelőttjén igyekeztünk összefoglalni a tanultakat. Felelevenítettük a programokat, beszéltünk a 

pozitív emlékekről, újra gondoltuk, hogy hol, mit tanultunk meg. Ezen a napon rengeteget játszottunk. Érdekesek és 

izgalmasak voltak a csapatépítő játékok.  

Játszottunk drámajátékot, népi-ügyességi csapatjátékot: a tábor hetében ezt többször is megtettek, vonatra, buszra 

várva, és mindig nagyon jól szórakoztunk.  

Végezetül értékeltük a tábort. Összesítettük a pontokat, és eredményt hirdettünk a túlélő csapatok között. 

Megbeszéltük, mi tetszett – mi nem tetszett a gyerekeknek. Hogyan csinálnánk legközelebb.Végezetül kitöltöttük az 

elégedettségi kérdőíveket. 

 

Köszönjük a lehetőséget!    Nagymányok, 2020. 08. 28.   Wenczel Veronika 


