
EFOP - 3.3.5-17-2017-00029 számú pályázat: „Korszerű pedagógiai 

módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti 

megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban” – Tematikus hetek 

– nyári napközis táborok 

Június 3-4. hetében 210 tanuló 
táborozott térítésmentesen a program 
keretében. 6 napközis és 1 bentlakásos 

tábor volt.



Kézműves tábor: Somodi Éva vezetésével Kemenczeiné Gyóni 
Rita, Sós Dávid és Kőrösiné Csernák Rózsa segítségével 25 tanuló. 

• Címe: Sokszínű érzések-
érzelemkifejezés formái

• Szarvasra kirándultak, a a
Mini Magyarországot 
tekintették meg és 
hajóztak.

• Kézműves foglalkozásokat 
tartottak a hét folyamán, 

• Társasjátékok, 
sportfoglalkozások 
zajlottak.



Gyalogtúra keretében egy tanyára látogattak el szülő meghívására. Gál 
Álmos keramikus tartott foglalkozást: edényt készítettek és 

hűtőmágnest.



Kalandtábor: 28 tanuló és 3 pedagógus: Deák Lászlóné  Vincze 
Kitti, Halcsikné Fejes Anetta és Altné Lantos Odett

• Központi téma: a 
Honfoglalás és kora volt.

• A csoport ellátogatott 
Ópusztaszerre a 
Történeti Emlékparkba,

• Sárkányhajóztak 
Kecskeméten,

• Makettet készítettek 
csoportmunkában.



Ezenkívül tartottak tábori olimpiát, utolsó nap a helyi sámán dobosok közösségét 
fogadták közös zenélésre. 



Kereki kerekezők: 24 tanuló vett részt Gergely-Füvesi Kitti és 
Gabnai Károlyné vezetésével.



Kirándultak Budapestre, sárkányhajóztak Kecskeméten és kerékpárral 
kirándulást tettek a szomszédos Fülöpházára. Térképet, makettet készítettek 
közlekedési eszközökből.



Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés és nyelvápolás 
tábor: 26 tanuló: Feketéné Szabó Ágota vezetésével, Pálházi Ilona, 
Vágóné Schiszler Zsuzsa és Csernákné Rózsa  közreműködésével.



A csoport Budapestre kirándult: ellátogattak a Parlamentbe, 
sétáltak a Hősök terén. 



Természetbarátok címmel környezetvédelmi tábor: 26 tanulóval 
Szántainé Turcsán Réka vezetésével és Szakálné Galbavi Márta.



Látogatást tettünk Kunpeszérre a Viperavédelmi Központba, 

gyalogtúráztunk, többször is kilátogattunk az iskolakertbe.



Táncoslábúak néven néptánc tábor Zentainé Enikő vezetésével,  Sápi-

Szabó Ildikó, Jóvér Éva és Kelemen Zalán segítségével 42 tanuló vett 

részt.



A tánc és a kézműveskedés mellett ellátogattak Kecskemétre a 

Szórakaténuszba és a Leskovszky Hangszergyűjteménybe.



• Bentlakásos tábor: Parádfürdő: jún. 25-30.

• „Szóvadász” nyelvi tábor: 40 tanuló, 5 
felnőtt: Halcsikné Fejes Anetta, Faragó 
Boglárka, Deák Lászlóné, Tóth-Nagy Éva, 
Abonyi Andor

- Minden táborból 1 pedagógus 
továbbképzésen vett részt, és  
összesen 1 fő animátor 
képzésen. 

- A pályázati keretből a 
foglalkozásokhoz  sokféle 
anyag, és eszköz vásárlására 
volt lehetőség, amelyekből 
néhány késve érkezett meg, így 
módosítani kellett a tervezett 
programokon.

- Minden táborozó tanuló 
ajándékba kapott  
édességcsomagot, tisztasági 
csomagot, valamint hátizsákot, 
amelyben  túrázáshoz, 
kiránduláshoz szükséges 
felszerelés volt.

- Következő nyáron a táborok 
folytatódnak. 1-7. évfolyamig 
jelentkezhettek a tanulók, 
táboronként volt az érintett 
korosztály megjelölve.





A programokban barlangászás, gyalogtúra, ügyességi versenyek, nyelvi 

játékok, kirándulás Kékestetőre  szerepeltek.


