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éve szervez közösen olvasótábort a hátrányos helyzetű gyerekeknek mindig más-más té-
mát, történelmi kort feldolgozva; idén 2009. június 29 – július 4 között rendeztük meg 
Balatongyörökön a Zalai Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Üdülőjében, 22 gyerek részvéte-
lével. „A játszótársam, mondd akarsz-e lenni…?” mottónak megfelelően a játék, ezen 
belül a játékos irodalom, játékos nyelvtan állt a foglalkozások központjában. 

Délelőttönként kiscsoportos foglalkozásokon a csoportvezetők irányításával önis-
mereti játékok keretében ismerkedtek egymással, beszélgettek kedvenc olvasmányaikról, 
könyvélményeikről /ami sajnos egyre kevesebb/. Meghívott vendégünk – Kocsis Eszter 
drámapedagógus – irányításával szituációs játékok segítségével ismerhették meg jobban 
önmagukat ill. társaikat. 

Anyanyelvi játékok is szerepeltek a foglalkozások témái között: A kutyákról min-
den mennyiségben – keresztrejtvény, szólások, közmondások. Külön foglalkozás kereté-
ben ismerkedtek különböző szólások eredetével, szállóigékkel. 

Minden nap más-más könyvet ajánlottunk figyelmükbe szünidei olvasásra ill. a 
másnapi foglalkozásokra is olvasniuk kellett; talán ez volt a „legnehezebb” feladat szá-
mukra, hisz nemcsak a csoportvezetők, hanem ők is felkészültek a foglalkozásokra, be-
számoltak olvasmány-élményükről, ismertették az olvasott könyvrészletet. Esténként ve-
télkedőket szerveztünk a foglalkozásokon tanultakról ill. a kirándulásokon látottakról. 

A kézműves foglalkozáson Lengyák István nagykanizsai pedagógus útmutatása 
alapján „ollóvágta” állatok készültek. A mellékelt fényképek tanúsága alapján kész állat-
kertek születtek szebbnél szebb kivitelezésben. 

Kirándultunk az edericsi Afrika Múzeumba – ez a helyszín minden évben nagy si-
ker, hisz az állatokban nem lehet csalatkozni - ill. Keszthelyre, ahol a Festetics kastély, a 
hintómúzeum és az új vadászati múzeum megtekintése szerepelt a programban. Sok-sok 
gyönyörűséget láthattunk, s a túra után jólesett a késő délutáni strandolás. 

A táborzárón Rosta Géza előadásában meghallgatott megzenésített versek terem-
tettek jó hangulatot. A gyerekek is aktívan részt vettek a zenélésben, nagy élmény volt az 
együttzenélés, ezt tükrözik a fényképek is. Alkalmi zenekarunk szintén elbűvölte a hallga-
tóságot. 

Viszonylag jó időnk volt a tábor ideje alatt, így sokat fürödtünk, élveztük a Balaton 
kellemes vizét és a napsütést. A napi testmozgásunk is megvolt ezáltal, hisz a községi 
strandra jutás majd félóra gyaloglást vett igénybe, s utána a többórás fürdés mindenkit 
kellemesen elfárasztott. Külön élmény volt számukra a számháborúzás, sokan nem is is-
merték ezt a játékot. A fiúk és a lányok csapata között „vérre menő” küzdelem folyt. 

Úgy gondoljuk, hogy ismét egy sikeres tábort tudhatunk magunk mögött, hisz talán 
a legtöbbet értük el azzal, hogy ezalatt az egy hét alatt senkinek sem hiányzott a TV, a 
videó, a számítógép, könyvet vettek a kezükbe, sőt olvastak is! E röpke idő alatt kis kö-
zösséggé formálódott csapatunk, barátságok, „szerelmek” alakultak ki. Célunk az volt, 
hogy barátukká váljon a könyv, s szükségét érezzék annak, hogy könyvtárba járjanak.E 
célunk megvalósítása érdekében december 7-én olvasótábori klubfoglalkozást szervez-
tünk, ahol közösen megnéztük a tábori fényképeket, felelevenítettük az élményeket, s egy 
kis mikulás-ajándékkal kedveskedtünk a megjelenteknek. Sajnos kevesen tudtak eljönni 
betegség és egyéb okok miatt (idén vidéki gyerekek vettek részt a táborban) de ennek elle-
nére nagyon jó hangulatú egy órát töltöttünk együtt. 

         Kereki Judit 
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